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4 січня 1946 р. ������������������������������������������������������������� 276
52. Протокол СБ до справи загибелі “Підкови”,
бойовика районної СБ, у с. Угринів Горішний
Станіславського р-ну 14.02.1946 р. 5 травня 1946 р. ���� 278
53. Протокол СБ до справи загибелі сотенного “Вовка” і
чотового “Річки” біля с. Рибне Станіславського р-ну
26.05.1946 р. 5 червня 1946 р. ������������������������������������� 279
Лисецький район (ч. 3).
54. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
с. Хом’яків Лисецького р-ну 8.08.1945 р.
25 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 280
55. Протокол СБ до справи загибелі надрайонного
референта пропаганди ОУН Станиславівщини “Руслана” і
станичного “Ярослава” в лісі біля с. Братківці
Лисецького р-ну 28.08.1945 р. 30 серпня 1945 р. ��������� 281
56. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на с.
Забережжя Лисецького р-ну від 24.08. до 28.08.1945 р.
10 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 282
57. Протокол СБ до справи арешту в с. Хом’яків
Лисецького р-ну 29.08.1945 р. 10 вересня 1945 р. ������� 284
58. Протокол СБ до справи облави в с. Іваниківка
Лисецького р-ну 23.09.1945 р. 30 вересня 1945 р. ������� 285
59. Протокол СБ до справи облави в с. Забережжя
Лисецького р-ну 24.09.1945 р. 3 жовтня 1945 р. ����������� 287
60. Протокол СБ до справи засідки СКВ між сс. Братківці–
Тисменичани Лисецького р-ну 4.11.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 289
61. Протокол СБ до справи провокації РВ УНКДБ та
РВ УНКВС, а також “істребітелями”, в с. Тисменичани
Лисецького р-ну 8.11.1945 р. 22 листопада 1945 р. ����� 291
62. Протокол СБ до справи рейду РВ УНКВС та “істребітелів”
на сс. Радча, Іваниківка, Хом’яків, Чукалівка, Черніїв,
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Тисменичани, Забережжя Лисецького р-ну
18.11.-25.11.1945 р. 4 грудня 1945 р. ��������������������������� 293
63. Протокол СБ до справи вивозу в с. Іваниківка
Лисецького р-ну 26.11.1945 р. 5 грудня 1945 р. ����������� 295
64. Протокол СБ до справи облави військами УНКВС та
ЧА в с. Забережжя Лисецького р-ну 14.12.1945 р.
17 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 297
65. Протокол СБ до справи більшовицької провокації в
с. Іваниківка Лисецького р-ну, лютий 1946 р.
20 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 299
Богородчанський район (ч. 4).
66. Протокол СБ до справи наскоку боївки УНКДБ “Криги”
на надрайонного референта СБ Станиславівщини
Василя Капущака-“Мирона” в с. Грабовець
Богородчанського р-ну. 13 липня 1945 р. ��������������������� 301
67. Протокол СБ до справи акцій та зголошень з повинною
в с. Глибоке Богородчанського р-ну від 12.07. до
22.07.1945 р. 25 липня 1945 р. ������������������������������������� 305
68. Протокол СБ до справи бою сотні УПА зі спецвідділом
УНКВС у с. Гринівка Богородчанського р-ну.
15 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 307
69. Протокол СБ до справи акції в сс. Гринівка і Нивочин
Богородчанського р-ну від 1.07. до 10.08.1945 р.
25 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 308
70. Протокол СБ до справи агентурної розробки с. Старі
Богородчани Богородчанським РВ УНКВС від 22.07. до
31.07.1945 р. 25 серпня 1945 р. ����������������������������������� 311
71. Протокол СБ до справи акції спецвідділу УНКВС на
сс. Грабовець, Похівка і Горохолина Богородчанського
р-ну від 1.08. до 23.08.1945 р. 28 серпня 1945 р. ��������� 313
72. Протокол СБ до справи квартирування обласних військ
НКВС у сс. Горохолина і Горохолин Ліс Богородчанського
р-ну від 4.09. до 15.09.1945 р. 7 жовтня 1945 р. ����������� 318
73. Протокол СБ до справи квартирування обласних
військ НКВС у с. Старі Богородчани Богородчанського
р-ну 2.08.-18.08.1945 р. 10 жовтня 1945 р. ������������������ 320
74. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків у
с. Глибівка Богородчанського р-ну 10.10.-13.10.1945 р.
23 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 322
75. Протокол СБ до справи бою УПА з більшовиками в
с. Саджава Богородчанського р-ну 15.10.1945 р.
23 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 323
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76. Протокол СБ до справи рейду спецвійськ УНКВС
(Біла Конніца) та РВ УНКДБ і РВ УНКВС у сс. Гринівка,
Лесівка, Глибоке, Глибівка, Саджава, Хмелівка та
Нивочин Богородчанського р-ну й айнзацу на Чорний ліс
24.10.-1.11.1945 р. 24 жовтня 1945 р. �������������������������� 326
77. Протокол СБ до справи випадів активу РВ УНКДБ,
РВ УНКВС та “істребків” Богородчанського р-ну на
сс. р-нів Богородчани і Лисець 8.10.-5.11.1945 р.
25 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 333
78. Протокол СБ до справи квартирування районних
“істребків” та РВ УНКВС у с. Нивочин Богородчанського
р-ну 14.10.-15.10.1945 р. 29 жовтня 1945 р. ����������������� 335
79. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків у
с. Горохолин Ліс Богородчанського р-ну 10.10.1945 р.
6 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 336
80. Протокол СБ до справи випадів РВ УНКВС та
“істребітелів” на сс. Богородчанського р-ну
22.10.-30.10.1945 р. 25 листопада 1945 р. ������������������� 338
81. Протокол СБ до справи випадів РВ УНКВС та
“істребків” на сс. Богородчанського р-ну від 31.10. до
6.11.1945 р. 25 листопада 1945 р. ������������������������������� 340
82. Протокол СБ до справи облави районними військами
НКДБ та НКВС на Чорний ліс та підлісні села
(Старі Богородчани, Нивочин, Гринівка та Лесівка)
Богородчанського р-ну 12.11.1945 р.
26 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 342
83. Протокол СБ до справи провокації громадян
с. Горохолина районними “істребітелями” з райцентру
Богородчани 14.11.1945 р. 5 грудня 1945 р. ���������������� 345
84. Протокол СБ до справи арештування РВ
УНКВС та “істребками” в с. Старі Богородчани
Богородчанського р-ну 14.11.-20.11.1945 р.
5 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 347
85. Протокол СБ до справи акції, переведеної
внутрішніми військами НКВС та УНКВС на підлісні села
Богородчанського р-ну 19.11.-22.11.1945 р.
5 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 349
86. Протокол СБ до справи облави районними
військами НКВС та “істребками” в с. Ляхівці (Підгір’я)
Богородчанського р-ну 11.11.1945 р.
7 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 351
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87. Протокол СБ до справи виборів виборчої комісії в
сс. Хмелівка і Глибоке Богородчанського р-ну
13.11. і 20.11.1945 р. 7 грудня 1945 р. �������������������������� 352
88. Протокол СБ до справи арештування РВ УНКВС та
“істребітелями” в сс. Старі Богородчани, Нивочин,
Хмелівка Богородчанського р-ну 3.12.1945 р.
12 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 354
89. Протокол СБ до справи випадів і арештувань РВ УНКВС
у с. Ляхівці (Підгір’я), Глибівка Богородчанського р-ну
12.12.-18.12.1945 р. 27 грудня 1945 р. ������������������������� 356
90. Протокол СБ до справи вивозів і конфіскацій РВ УНКВС
у с. Похівка Богородчанського р-ну 15.12.-16.12.1945 р.
27 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 358
91. Протокол СБ до справи акцій РВ УНКВС та “істребків”
у с. Саджава Богородчанського р-ну 7.01.1946 р.
15 січня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 359
92. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
с. Лесівка Богородчанського р-ну та загибелі сотенного
“Вивірки” 9.01.1946 р. 15 січня 1946 р. ������������������������� 361
93. Протокол СБ до справи акції РВ УНКВС у с. Глибоке
Богородчанського р-ну 7.01.-8.01.1946 р.
20 січня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 363
94. Протокол СБ до справи загибелі бойовиків районної
боївки СБ “Буревія”, “Шугая” і “Медведя” на
прис. Гурбина с. Грабовець Богородчанського р-ну
22.01.1946 р. 20 травня 1946 р. ����������������������������������� 365
95. Протокол СБ до справи загибелі районного референта
СБ “Прометея”-“Проця”, його машиністки “Слави”,
районного референта СБ “Очайдуха”-“Юрка” і
членів ОУН “Вишні” та “Довбуша”, в с. Горохолина
Богородчанського р-ну 25.01.1946 р.
25 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 367
96. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
сс. Горохолина, Горохолин Ліс, Грабовець і Похівка
Богородчанського р-ну 7.04.-10.05.1946 р.
25 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 369
Жовтневий (Єзупільський) район (ч. 5).
97. Протокол СБ до справи загибелі районного референта
СБ “Тимоша” в с. Тумир Жовтневого (Єзупільського) р-ну
23.08.1945 р. 30 серпня 1945 р. ����������������������������������� 372
98. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на с. Сілець
Жовтневого (Єзупільського) р-ну та всипи “Дениса”
10.10.1945 р. 13 жовтня 1945 р. ����������������������������������� 374
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99. Протокол СБ до справи терористичної акції на с. Тустань
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 13.10.1945 р.
18 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 375
100. Протокол СБ до справи терористичної акції на сс. Лани і
Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну 20.10.1945 р.
25 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 376
101. Протокол СБ до справи спалення стирт і зруйнування рай.
молочарні в с. Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну
6.11.1945 р. 8 листопада 1945 р. ��������������������������������� 378
102. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій на
сс. Хоростків, Семиківці і Медуха Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 9.11.-11.11.1945 р.
15 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 379
103. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Грубого” і боївкаря СБ “Гаєвого” в
с. Лани Жовтневого (Єзупільського) р-ну 17.11.1945 р.
20 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 381
104. Протокол СБ до справи наскоків більшовиків на
сс. Межигірці, Семиківці, Тустань, Хоростків і Медуха
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 12.11.-18.11.1945 р.
20 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 383
105. Протокол СБ до справи облави на сс. Хоростків, Тустань,
Семиківці і Межигірці Жовтневого (Єзупільського) р-ну
18.11.-19.11.1945 р. 22 листопада 1945 р. ������������������� 385
106. Протокол СБ до справи облави на сс. Лани, Делієве,
Тумир, Кремидів, Медуха і Бишів Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 17.11.-19.11.1945 р.
25 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 387
107. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Тустань і Семиківці Жовтневого (Єзупільського) р-ну
24.11.1945 р. 27 листопада 1945 р. ������������������������������ 389
108. Протокол СБ до справи акції та переведення мітингу в
сс. Тустань та Семиківці Жовтневого (Єзупільського) р-ну.
28 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 391
109. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Тумир, Кремидів та Бишів Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 2.12.-6.12.1945 р.
8 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 393
110. Протокол СБ до справи більшовицької акції на сс. Лани,
Бишів, Тумир і Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну
7.12.1945 р. 9 грудня 1945 р. ��������������������������������������� 395
111. Протокол СБ до справи загибелі районного референта
УЧХ “Віри” та районної санітарки “Марти” в с. Медуха
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Жовтневого (Єзупільського) р-ну 8.12.1945 р.
10 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 396
112. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Делієве, Бишів, Тумир і Лани Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 8.12.1945 р. 11 грудня 1945 р. ����� 398
113. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
сс. Кінчаки Нові, Озерце, Кінчаки Старі і Кремидів
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 10.12.-14.12.1945 р.
16 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 400
114. Протокол СБ до справи розбиття стрільцями УПА
“істребітельного” батальйону в с. Дубівці Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 16.12.1945 р. 18 грудня 1945 р. ����� 402
115. Протокол СБ до справи арештування в с. Дубівці
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 16.12.-17.12.1945 р.
19 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 403
116. Протокол СБ до справи акції та переведення мітингів у
сс. Лани, Кремидів, Тумир Жовтневого (Єзупільського)
р-ну 17.12.1945 р. 20 грудня 1945 р. ���������������������������� 404
117. Протокол СБ до справи атентату на “істребка”
Чуйка Петра в с. Семиківці Жовтневого (Єзупільського)
р-ну 18.12.1945 р. 20 грудня 1945 р. ���������������������������� 405
118. Протокол СБ до справи організування “істребків” у
с. Делієве та переведення ними акції в сс. Делієве,
Лани, Озерце Жовтневого (Єзупільського) р-ну
9.12.-22.12.1945 р. 24 грудня 1945 р. ��������������������������� 406
119. Протокол СБ до справи спалення будинку
“істребітельного” батальйону в с. Делієве Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 10.12.1945 р. 30 грудня 1945 р. ����� 407
120. Протокол СБ до справи розбиття “істребітельного”
батальйону в с. Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну
27.12.1945 р. 30 грудня 1945 р. ����������������������������������� 408
121. Протокол СБ до справи більшовицьких мітингів у
сс. Семиківці, Тустань, Межигірці, Медуха і Хоростків
27.12.-29.12.1945 р. 30 грудня 1945 р. ������������������������� 409
122. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Лани, Кремидів, Тумир, Кінчаки Нові, Озерце і Делієве
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 27.12.-30.12.1945 р.
31 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 410
123. Протокол СБ до справи арештувань у сс. Семиківці,
Тустань, Межигірці, Медуха Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 2.01.1946 р. 5 січня 1946 р. ���������� 412
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124. Протокол СБ до справи арештувань у сс. Лани і Делієве
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 4.01.1946 р.
8 січня 1946 р. ������������������������������������������������������������� 413
125. Протокол СБ до справи загибелі боївкарів СБ
“Босого” і “Цяпки”, кущового “Комара”, станичного
“Хмари” і члена ОУН “Медведя” в с. Семиківці
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 12.02.1946 р.
15 лютого 1946 р. �������������������������������������������������������� 414
126. Протокол СБ до справи провокативної акції в
с. Хоростків Жовтневого (Єзупільського) р-ну
15.03.1946 р. 18 березня 1946 р. ��������������������������������� 416
127. Протокол СБ до справи мітингу в с. Маріямпіль
Жовтневого (Єзупільського) р-ну, переведеного
районним референтом СБ 26.03.1946 р.
28 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 417
128. Протокол СБ до справи розбиття боївкою СБ
“істребітельного” батальйону в с. Делієве Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 8.04.1946 р. 9 квітня 1946 р. �������� 418
129. Протокол СБ до справи дезерції “істребітельних”
батальйонів у сс. Тумир, Межигірці, Медуха, Лани
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 20.03.-25.03.1946 р.
11 квітня 1946 р. ���������������������������������������������������������� 419
130. Протокол СБ до справи формування “істребітельного”
батальйону в сс. Медуха і Межигірці Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 10.04.1946 р. 20 квітня 1946 р. ���� 420
131. Протокол СБ до справи мітингу, переведеного районним
референтом СБ у с. Делієве Жовтневого (Єзупільського)
р-ну 21.04.1946 р. 25 квітня 1946 р. ����������������������������� 421
132. Протокол СБ до справи загибелі боївкаря СБ “Дзвона”
в с. Тумир Жовтневого (Єзупільського) р-ну 29.04.1946 р.
1 травня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 422
133. Протокол СБ до справи наскоку на “істребітельний”
батальйон у с. Бишів Жовтневого (Єзупільського) р-ну
6.05.1946 р. 8 травня 1946 р. ��������������������������������������� 423
Тисменицький район (ч. 6).
134. Протокол СБ до справи облави в сс. Милування,
Рошнів, Стриганці і Довге Тисменицького р-ну.
20 липня 1945 р. ���������������������������������������������������������� 424
135. Протокол СБ до справи облави в сс. Милування,
Рошнів, Стриганці, Довге і Вільшаниця
Тисменицького р-ну. 11 серпня 1945 р. ������������������������ 426
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136. Протокол СБ до справи терористичних та
контингентових акцій у с. Пшеничники
Тисменицького р-ну 13.08.-24.08.1945 р.
8 вересня 1945 р. �������������������������������������������������������� 429
137. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій
(різного характеру) в сс. Довге, Стриганці, Рошнів,
Юрківка, Милування і Вільшаниця Тисменицького р-ну
12.08.-8.09.1945 р. 10 вересня 1945 р. ������������������������ 431
138. Протокол СБ до справи саботажної акції на радгосп
у с. Хом’яківка Тисменицького р-ну 15.09.1945 р.
20 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 437
139. Протокол СБ до справи провокаційної акції більшовиків
у с. Стриганці Тисменицького р-ну 16.09.1945 р.
20 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 438
140. Протокол СБ до справи грабункової акції більшовиків
на монастир і церкву в с. Погоня Тисменицького р-ну
16.09.1945 р. 20 вересня 1945 р. ��������������������������������� 439
141. Протокол СБ до справи провокаційної акції більшовиків
у м. Тисмениця 29.09.1945 р. 30 вересня 1945 р. ��������� 440
142. Протокол СБ до справи акції боївки СБ у м. Тисмениця
10.10.1945 р. 15 жовтня 1945 р. ����������������������������������� 441
143. Протокол СБ до справи терористичної акції,
проведеної більшовиками в м. Тисмениця 11.10.1945 р.
16 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 442
144. Протокол СБ до справи терористичної акції,
проведеної спецбоївкою Тисменицького РВ УНКВС на
сс. Довге, Стриганці, Рошнів, Юрківка і Вільшаниця
Тисменицького р-ну 26.10.1945 р.
2 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 443
145. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Милування, Стриганці та Довге Тисменицького р-ну
7.12.1945 р. 10 грудня 1945 р. ������������������������������������� 445
146. Протокол СБ до справи загибелі “Орла” та “Орленка”,
боївкарів районної боївки СБ, у с. Милування
Тисменицького р-ну 7.12.1945 р. 10 грудня 1945 р. ����� 447
147. Протокол СБ до справи пропагандивної акції, проведеної
більшовиками в с. Ляцьке Шляхецьке (Липівка)
Тисменицького р-ну 21.12.1945 р. 28 грудня 1945 р. ���� 449
148. Протокол СБ до справи акції, проведеної більшовиками
в с. Пшеничники Тисменицького р-ну 21.12.1945 р.
30 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 450
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149. Протокол СБ до справи більшовицького терору під час
виборів у с. Довге Тисменицького р-ну 10.02.1946 р.
20 лютого 1946 р. �������������������������������������������������������� 451
150. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Корнієнка” та боївкаря СБ “Морозенка”,
у криївці в лісі т.зв. Дуброва біля с. Довге
Тисменицького р-ну 15.02.1946 р. Березень 1946 р. ���� 453
Товмацький (Тлумацький) район (ч. 7).
151. Протокол СБ до справи арештувань у с. Олешів
Товмацького (Тлумацького) р-ну 17.07.1945 р.
20 липня 1945 р. ���������������������������������������������������������� 455
152. Протокол СБ до справи облави на ліс у с. Буківна
Товмацького (Тлумацького) р-ну. 30 липня 1945 р. ������� 457
153. Протокол СБ до справи облави на сс. Будзин,
Делева і присілок Суходіл с. Долина Товмацького
(Тлумацького) р-ну. 3 серпня 1945 р. ��������������������������� 458
154. Протокол СБ до справи облави на с. Олеша Товмацького
(Тлумацького) р-ну. 5 серпня 1945 р. ��������������������������� 460
155. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
сс. Братишів, Антонівка і Нижнів Товмацького
(Тлумацького) р-ну. 11 серпня 1945 р. ������������������������� 462
156. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
сс. Олеша, Долина, Делева і Будзин Товмацького
(Тлумацького) р-ну 12.08.1945 р. 17 серпня 1945 р. ����� 465
157. Протокол СБ до справи акції СКВ у с. Горигляди
Товмацького (Тлумацького) р-ну 13.08.1945 р.
20 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 467
158. Протокол СБ до справи облави на ліс біля с. Остриня
Товмацького (Тлумацького) р-ну і бою УПА (відділів
“Орлика” і “Ч”) 17.08.1945 р. 25 серпня 1945 р. ������������ 468
159. Протокол СБ до справи облави в с. Олеша Товмацького
(Тлумацького) р-ну 30.08.1945 р. 5 вересня 1945 р. ����� 470
160. Протокол СБ до справи акцій більшовицького
спецвідділу Комарова в с. Братишів й околиці,
Товмацького (Тлумацького) р-ну. 11 вересня 1945 р. ����� 471
161. Протокол СБ до справи наскоку нашої спецгрупи на
більшовиків біля с. Буківна Товмацького
(Тлумацького) р-ну 8.09.1945 р. 11 вересня 1945 р. ����� 475
162. Протокол СБ до справи акцій більшовицького
спецвідділу в сс. Делева, Будзин і Долина
Товмацького (Тлумацького) р-ну 17.08.-1.10.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������477
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163. Протокол СБ до справи зустрічі Л-групи з більшовиками в
с. Нижнів Товмацького (Тлумацького) р-ну 10.10.1945 р.
27 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 480
164. Протокол СБ до справи арештування і грабунку в
сс. Липа і Петрилів Товмацького (Тлумацького) р-ну
16.10.1945 р. 1 листопада 1945 р. ������������������������������� 481
165. Протокол СБ до справи бою повстанців та більшовицьких
репресій після нього в сс. Петрилів і Новосілка
Товмацького (Тлумацького) р-ну 30.09.1945 р.
6 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 483
166. Протокол СБ до справи нічної засідки в с. Палагичі
Товмацького (Тлумацького) р-ну 29.10.1945 р.
9 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 485
167. Протокол СБ до справи наскоку на с. Буківна
Товмацького (Тлумацького) р-ну 31.10.1945 р.
10 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 486
168. Протокол СБ до справи нічного наскоку на с. Олешів
Товмацького (Тлумацького) р-ну 5.11.1945 р.
11 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 487
169. Протокол СБ до справи терористичних акцій у
сс. Братишів, Олешів, Загір’я, Нижнів, Липа і Новосілка
Товмацького (Тлумацького) р-ну від 14.08. до
13.11.1945 р. 14 листопада 1945 р. ������������������������������ 489
170. Протокол СБ до справи облави на с. Буківна
Товмацького (Тлумацького) р-ну 18.11.-21.11.1945 р.
3 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 494
171. Протокол СБ до справи роззброєння “істребітелів” у
с. Горигляди Товмацького (Тлумацького) р-ну
25.11.1945 р. 5 грудня 1945 р. ������������������������������������� 496
172. Протокол СБ до справи наскоку на с. Делева
Товмацького (Тлумацького) р-ну та загибелі д. “Яреми”
25.11.1945 р. 8 грудня 1945 р. ������������������������������������� 497
173. Протокол СБ до справи акцій спецвідділу РВ УНКВС у
с. Нижнів і околицях, Товмацького (Тлумацького) р-ну,
від 15.11. до 8.12.1945 р. 10 грудня 1945 р. ����������������� 498
174. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків
у с. Олеша та бою СКВ у с. Мостище Товмацького
(Тлумацького) р-ну 1.12.-6.12.1945 р.
12 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 501
175. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Мирона” в с. Олеша Товмацького
(Тлумацького) р-ну 13.02.1946 р. 10 березня 1946 р. ����� 503
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176. Протокол СБ до справи загибелі кущового теренового
“Зеленого” 15.02.1946 р. 10 березня 1946 р. ��������������� 504
177. Протокол СБ до справи загибелі двох стрільців “Оріха”
і “Ворона” та районної санітарки “Ярини” в с. Остриня
Товмацького (Тлумацького) р-ну 22.02.1946 р.
10 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 506
178. Протокол СБ до справи загибелі д. “Ворона” в
с. Нижнів Товмацького (Тлумацького) р-ну 25.02.1946 р.
10 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 507
179. Протокол СБ до справи загибелі стрільців “Гороха” і
“Дуная” та здачі живим в руки більшовиків “Сергія” в
с. Остриня Товмацького (Тлумацького) р-ну 27.02.1946 р.
10 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 508
180. Протокол СБ до справи наскоку боївки СБ на станицю
“істребітелів” у с. Нижнів Товмацького (Тлумацького) р-ну
14.04.1946 р. 20 квітня 1946 р. ������������������������������������� 509
181. Протокол СБ до справи загибелі кущовика
“Волоса” – “Степана” та “Олесі” – районної санітарки
Золотопотіцького р-ну, біля с. Делева Товмацького
(Тлумацького) р-ну 14.05.1946 р. 20 травня 1946 р. ����� 510
182. Протокол СБ до справи засідки рою УПА на гостинці
Грушка–Товмач 14.05.1946 р. 20 травня 1946 р. ����������� 511
183. Протокол СБ до справи наскоку боївки СБ на станицю
“істребків” у с. Кутище Товмацького (Тлумацького) р-ну
23.05.1946 р. 30 травня 1946 р. ����������������������������������� 512
Отинійський район (ч. 8).
184. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
с. Ворона Отинійського р-ну 19.08.-1.09.1945 р.
1 вересня 1945 р. �������������������������������������������������������� 513
185. Протокол СБ до справи мітингу СБ, проведеного в
с. Торговиця Отинійського р-ну 2.09.1945 р.
4 вересня 1945 р. �������������������������������������������������������� 515
186. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
сс. Торговиця і Прибилів Отинійського р-ну
4.09.-9.09.1945 р. 10 вересня 1945 р. �������������������������� 516
187. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
с. Закрівці Отинійського р-ну. 11 вересня 1945 р. �������� 517
188. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Андрія” в с. Торговиця Отинійського р-ну
24.09.1945 р. 29 вересня 1945 р. ��������������������������������� 518
189. Протокол СБ до справи наскоку на Струпківський ліс,
Отинійського р-ну, і загибелі “Зазулі” з надрайонної
боївки СБ 11.09.1945 р. 30 вересня 1945 р. ����������������� 520
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190. Протокол СБ до справи більшовицької акції в церкві
с. Ворона Отинійського р-ну 7.10.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 521
191. Протокол СБ до справи наскоку на “істребків” у
с. Королівка Отинійського р-ну 7.10.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 522
192. Протокол СБ до справи акції чоти УПА та більшовицької
протиакції в с. Ворона Отинійського р-ну 4.11.1945 р.
8 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 523
193. Протокол СБ до справи акції на винищувальний
батальйон у с. Озеряни Отинійського р-ну 7.11.1945 р.
9 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 525
194. Протокол СБ до справи нічного наскоку більшовиків за
всипом та арештування “Одарки” та “Марти” в
с. Гостів Отинійського р-ну 21.11.1945 р.
2 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 526
195. Протокол СБ до справи розшуків за бункерами за
всипом “Тугаря” в с. Бортники Отинійського р-ну
5.12.1945 р. 8 грудня 1945 р. ��������������������������������������� 527
196. Протокол СБ до справи більшовицької акції на с. Грушка
Отинійського р-ну 24.11.1945 р. 10 грудня 1945 р. ������� 529
197. Протокол СБ до справи загибелі кущового Товмацького
(Тлумацького) р-ну, за всипом на бункер д. “Дзвона”,
в с. Закрівці Отинійського р-ну. 12 грудня 1945 р. �������� 531
198. Протокол СБ до справи облави на ліс Мочари біля
с. Виноград Отинійського р-ну 16.11.1945 р.
20 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 532
199. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
с. Грушка Отинійського р-ну 9.01.1946 р.
14 січня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 533
200. Протокол СБ до справи наскоку сотні “В” на
квартируючий більшовицький гарнізон у с. Грушка
Отинійського р-ну 14.01.1946 р. 18 січня 1946 р. ��������� 534
201. Протокол СБ до справи загибелі д. “Ігоря” в с. Грушка
Отинійського р-ну 14.02.1946 р. 25 лютого 1946 р. ������ 535
202. Протокол СБ до справи загибелі д. “Олі”, працівниці
надрайонного осередку СБ, у с. Грушка Отинійського р-ну
18.02.1946 р. 25 лютого 1946 р. ����������������������������������� 536
203. Протокол СБ до справи загибелі д. “Вітра” в с. Торговиця
Отинійського р-ну 5.02.1946 р. 28 лютого 1946 р. �������� 537
204. Протокол СБ до справи загибелі д. “Дністра”, кущового
інформатора СБ, у с. Королівка Отинійського р-ну
23.04.1946 р. 7 травня 1946 р. ������������������������������������� 538
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205. Протокол СБ до справи провокативної акції більшовиків у
с. Торговиця Отинійського р-ну 3.05.1946 р.
10 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 539
206. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
с. Торговиця Отинійського р-ну 3.05.-4.05.1946 р.
10 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 540
207. Протокол СБ до справи більшовицької акції на с. Грушка
Отинійського р-ну 13.05.1946 р. 16 травня 1946 р. ������� 542
208. Протокол СБ до справи загибелі бойовиків СБ
дд. “Байрака” і “Бистрого”, в с. Грушка Отинійського р-ну
18.05.1946 р. 26 травня 1946 р. ����������������������������������� 543
Солотвинський район (ч. 9).
209. Протокол СБ до справи атентату на членів РВ УНКВС у
Солотвині. 8 лютого 1945 р. ����������������������������������������� 544
210. Протокол СБ до справи арештування в с. Жураки
Солотвинського р-ну 15.07.1945 р. 4 серпня 1945 р. ���� 545
211. Протокол СБ до справи випаду запасної чоти “Холодного”
на райцентр Солотвин. 30 серпня 1945 р. �������������������� 546
212. Протокол СБ до справи наскоку на станицю охорони
копальні в с. Дзвиняч Солотвинського р-ну 1.09.1945 р.
11 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 547
213. Протокол СБ до справи облави на ліс Клива
1.09.-2.09.1945 р. 15 вересня 1945 р. �������������������������� 549
214. Протокол СБ до справи арештування Бойчук Павлини –
“Орелі” в с. Майдан Солотвинського р-ну 17.07.1945 р.
17 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 550
215. Протокол СБ до справи арештування в с. Жураки
Солотвинського р-ну 11.09.1945 р.
18 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 552
216. Протокол СБ до справи блокади в с. Манява
Солотвинського р-ну. 10 жовтня 1945 р. ���������������������� 553
217. Протокол СБ до справи облави в сс. Пороги і Гута
Солотвинського р-ну 30.10.1945 р.
Листопад 1945 р. ��������������������������������������������������������� 555
218. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків у с.
Майдан Солотвинського р-ну 24.10.-30.10.1945 р.
5 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 557
219. Протокол СБ до справи облави в с. Пороги
Солотвинського р-ну 3.11.1945 р.
6 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 559
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Ланчинський район (ч. 10).
220. Протокол СБ до справи наскоку куреня “Іскри” на станицю
Ланчинського РВ УНКВС у с. Волосів.
16 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 561
221. Протокол СБ до справи загибелі дд. “Бурлаки”
та “Бігуна” в с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну.
25 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 563
222. Протокол СБ до справи загибелі дд. “Сірка” та “Ганді”
в с. Цуцилів Ланчинського р-ну. 12 вересня 1945 р. ����� 564
223. Протокол СБ до справи наскоку на боївку СБ у лісі біля
с-ща Ланчин 1.10.1945 р. 7 жовтня 1945 р. ������������������ 565
224. Протокол СБ до справи загибелі д. “Ярослава” в
с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну 19.10.1945 р.
2 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 566
225. Протокол СБ до справи засідки відділу УПА “Б” на
більшовиків у с. Майдан Середний 30.10.1945 р.
12 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 568
226. Протокол СБ до справи засідки боївки СБ на більшовиків
на гостинці між сс. Кубаївка і Майдан Середний
31.10.1945 р. 12 листопада 1945 р. ������������������������������ 569
227. Протокол СБ до справи висадження поїзду на лінії
Саджавка–Товмачик 29.10.1945 р.
13 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 570
228. Протокол СБ до справи квартирування спецвідділу в
с. Волосів 3.11.-9.11.1945 р. 17 листопада 1945 р. ������ 571
229. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
квартируючий відділ УПА під ком. “Ч”, у Глинківському
та Майданському лісах 16.01.1946 р. 18 січня 1946 р. ���� 573
Надвірнянський район (ч. 11).
230. Протокол СБ до справи загибелі стрільця СБ “Сокола”
в с. Зелена. 25 серпня 1945 р. ������������������������������������� 574
231. Протокол СБ до справи засідки під с. Рафайлова
(Бистриця) Надвірнянського р-ну. 10 вересня 1945 р. ��� 575
232. Протокол СБ до справи наскоку на станицю “істребків”
у с. Пнів Надвірнянського р-ну 26.09.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 576
233. Протокол СБ до справи арештування в с. Стримба
Надвірнянського р-ну 14.10.1945 р.
24 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 577
234. Протокол СБ до справи облави в с. Пасічна
Надвірнянського р-ну 1.11.1945 р.
3 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 578
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235. Протокол СБ до справи облави в с. Зелена – прис.
Зелениця та Черник, Надвірнянського р-ну
2.11.-5.11.1945 р. 6 листопада 1945 р. ������������������������ 580
236. Протокол СБ до справи облави на с. Пнів – прис.
Білозорина, Надвірнянського р-ну 3.11.1945 р.
10 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 582
Яремчанський район (ч. 12).
237. Протокол СБ до справи акції на с. Чорні Ослави
Яремчанського р-ну. 6 вересня 1945 р. ������������������������ 584
238. Протокол СБ до справи засідки відділу УПА “Д”
у с. Заріччя Яремчанського р-ну 3.10.1945 р.
8 жовтня 1945 р. ���������������������������������������������������������� 585
239. Протокол СБ до справи загибелі боївкаря “Лютого”
10.11.1945 р. 16 листопада 1945 р. ������������������������������ 586
240. Протокол СБ до справи акції більшовиків на с. Луг
Яремчанського р-ну 11.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 588
241. Протокол СБ до справи облави в с. Чорні Ослави
Яремчанського р-ну 14.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 590
242. Протокол СБ до справи арештування голови сільради
в с. Заріччя Яремчанського р-ну 18.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 591
243. Протокол СБ до справи засідки СКВ “І” в
с. Білі Ослави Яремчанського р-ну 26.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 592
244. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на присілок
Переніс с. Дора Яремчанського р-ну 26.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 593
245. Протокол СБ до справи облави в с. Чорні Ослави
Яремчанського р-ну 29.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 595
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ВСТУП
До збірника “Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали референтури СБ, 1945-1951. Книга 1” увійшли звіти, повідомлення, протоколи та інші документи, які містять інформацію
про діяльність Служби безпеки на терені Станиславівської округи ОУН (загалом 245 документів).
Структура збірника включає історико-археографічний вступ,
власне документи і матеріали та додатки. Документальну частину складають три тематичні розділи: 1) звітно-інформаційні документи референтури СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН; 2) звітно-інформаційні документи референтур СБ надрайон
них проводів ОУН; 3) слідчі матеріали окружної, надрайонних та
районних референтур СБ. У тематичних розділах документи і матеріали згруповані хронологічно за приналежністю.
При підготовці даного збірника використано фонди Галузевого державного архіву Служби безпеки України (ГДА СБ Украї
ни), Центрального державного архіву вищих органів влади і
управління України (ЦДАВО).
***
Станиславівська округа ОУН була створена у лютому 1929 р.
(від часу постання Крайової Екзекутиви ОУН ЗУЗ) і була однією з
десяти округ організаційної структури ОУН у краю.
Від часу реорганізації структури ОУН взимку 1944-1945 рр. і
до її ліквідації як цілісної одиниці впродовж 1951 р., Станиславівська округа складалася з 3-х надрайонів і 12 районів. Поділ був
сталий і не зазнавав жодних змін1.
Функції протидії каральним органам окупаційних режимів
(Польщі, Німеччини, СРСР) та захисту учасників збройного підпілля ОУН і їх симпатиків, були покладені на Службу безпеки ОУН, яка
почала творитися від 1940 р., після ІІ Великого Збору ОУН.
1
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 22: Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали, 1945-1951. – Київ – Торонто, 2012. – С. 17-18.
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Служба безпеки ОУН – це внутрішній розвідувальний та
контр-розвідувальний орган Організації українських націоналістів. Завданням цієї структури, у першу чергу, було налагодження
внутрішньої і зовнішньої розвідки, виявлення та ліквідація ворожої агентури, знищення функціонерів окупаційної влади, створення власної сітки інформаторів.
Структура СБ точно прив’язувалася до територіальних ланок
ОУН, починаючи від Проводу ОУН в Україні. Референтури СБ діяли
в складі крайових, окружних, надрайонних і районних проводів
ОУН. Нижче районного рівня був кущовий інформатор, який виконував функції найнижчої ланки у складі референтури СБ2.
До складу референтури СБ (від окружного до районного
рівня) входили: референт (крім загального керівництва, відповідав за протидію ворожій агентурі), субреферент (заступник референта – відповідальний за кадровий, навчальний та слідчий
напрямки; при окружній референтурі СБ ще був субреферент з
агентурної роботи), технічний референт (адміністратор), бойовий референт (комендант боївки), слідче звено та боївка3.
Важливе місце у діяльності органів СБ займала розвідувальна та контррозвідувальна робота.
Розвідку здійснювали всі працівники СБ, але головну роль тут
відігравали кущові інформатори СБ, які спиралися на розгалужену
розвідувально-інформаційну мережу. Розвідувальна робота полягала у зборі інформації про рухи внутрішніх і прикордонних військ
та районних оперативних боївок, кадровий склад каральних, партійних та радянських органів, розташування адміністративних будівель, настрої серед місцевого населення та інше.
Контррозвідувальна робота – це боротьба з ворожою агентурою та активні спроби есбістів впровадити своїх інформаторів до силових структур СРСР, що вели боротьбу з українським
визвольним рухом4.
Технічним референтом велася картотека, в якій фіксувалися
встановлені агенти, запідозрені в агентурній роботі особи, списки співробітників НКВС/МВС і НКДБ/МДБ та радянських і партій2
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 26: Коломийська округа ОУН: документи і матеріали референтури СБ, 1945-1950. – Київ – Торонто, 2016. –
С. 14.
3
Ведєнєєв Д., Биструхін Г. Двобій без компромісів. Протиборство
спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті
роки: Монографія. – К.: К.І.С., 2007. – С. 74-75.
4
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 50. – Арк. 96-98 (студійно-інформативний матеріял про большевицькі органи поліції); Літопис УПА. Нова
серія. – Т. 26. – С. 14-15.
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них функціонерів, протоколи переслухань затриманих осіб, розвідувальні звіти5.
Слідчі проводили розслідування справ щодо осіб (підпільників та місцевих жителів), запідозрених в агентурній діяльності, розслідували надзвичайні події (облави, засідки, вивози населення та інші акції) й обставини загибелі кожного учасника
визвольного руху6.
Кущові інформатори СБ займалися збором інформації, не
маючи права переводити слідство чи виконувати покарання.
Проте вони брали участь у різних акціях, зокрема у нападах на
станиці “істребітельних” батальйонів та роззброєнні бійців ІБ7.
Перші боївки СБ на Станиславівщині почали організовуватися влітку 1943 р. (на терені Надвірнянського (“гірського”) повіту
ОУН), для захисту українського місцевого населення від нападів
польських збройних формувань, а також через рейд до Карпат
з’єднання “червоних” партизанів під командою С. Ковпака8.
Проте остаточне формування боївок при референтурах СБ
(округа, повіти, райони) завершилося навесні 1944 р. Боївки СБ
здійснювали заходи із очищення території від груп радянських
парашутистів, залишків розбитого відділами УПА партизанського
загону під командою Г. Кулагіна, польських підпільників й місцевих комуністів, а після повернення радянської влади – від більшо
вицької агентури, озброєних анархічних груп і грабіжників9.
У 1944 р. на терені Станиславівської округи ОУН (О-22) за
боївками СБ закріпилася назва Л-групи (ліквідаційні групи), а від
1945 р. вживалася інша назва – спецгрупи СБ10.
5
Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака-“Ворона”. – Літопис
УПА. Серія “Події і люди”. – Кн. 15. – Торонто–Львів, 2011. – С. 31-32.
6
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 26. – С. 15; ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 186 (протокол СБ до справи стягання податку і
контингенту в с. Підпечери Станіславського р-ну 27.10.1945 р.).
7
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – Арк. 22 (положение ОУН в
Карпатском крае); ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 345 (протокол СБ до справи загибелі д. “Дністра”, кущового інформатора СБ, у
с. Королівка Отинійського р-ну 23.04.1946 р.).
8
Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака-“Ворона”. – Літопис
УПА. Серія “Події і люди”. – Кн. 15. – Торонто–Львів, 2011. – С. 12, 89;
Грабовецький В., Бабій В. та ін. Історія села Росільни: історичні нариси,
спогади, публіцистика. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – С. 118.
9
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 8 (звіт повіт. реф. СБ
Надвірнянщини за липень 1944 р.).
10
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 9-10 (звіт окр. реф.
СБ за вересень 1944 р.); Літопис УПА. Нова серія. – Т. 22. – С. 61, 619;
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 350 (протокол СБ до справи
мітингу СБ, проведеного в с. Торговиця Отинійського р-ну 2.09.1945 р.).
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Бойовики СБ забезпечували охорону керівного складу референтур та слідчих СБ, проводили затримання, конвоювання та
ліквідацію осіб, запідозрених в агентурній діяльності, здійснювали диверсійні акції (знищували приміщення сільських рад та станиць “істребітельних” батальйонів, спалювали архіви, пошкоджували мости, залізничні колії та телефонні лінії)11.
Окружна боївка СБ Станиславівщини забезпечувала також
зв’язкові лінії між округами та до Карпатського крайового проводу ОУН, доставляючи підпільну пошту та інші матеріали12.
Щодо кількісного складу боївок, то впродовж 1945-1946 рр.
їхня чисельність складала 7-10 бойовиків (винятком була боївка СБ
Тисменицького районного проводу ОУН, яка станом на 22 вересня
1945 р. нараховувала 20 бойовиків), а з 1947 р. – 3-5 бойовиків13.
Про пророблену роботу референти СБ щомісячно звітували
до своїх зверхників і провідників. Наприклад: надрайонний референт СБ звітував перед окружним референтом СБ по діловій
лінії й надрайонним провідником ОУН – по організаційній14.
Районні референти СБ, крім свого напрямку роботи,
здійснювали й пропагандистські акції, зокрема проводили
роз’яснювальні мітинги й збори серед місцевого населення та
приїжджих робітників про сталінський терор в Україні та як з ним
борються українські повстанці15.
Щодо освітнього обсягу керівників СБ районного рівня, то у
районного референта СБ (інший термін – районний есбіст) часто був вищий, ніж у провідника чи референта пропаганди цього
проводу (дані про освіту референтів СБ з Надвірнянського надрайону ОУН кінця 1945 р.):
Солотвинський р-н – середня освіта;
Ланчинський р-н – 7 класів;
Надвірнянський р-н – середня освіта;
Яремчанський р-н – 7 класів16.
11
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 23: Золочівська округа ОУН: документи і матеріали референтури СБ 1944-1951. – Київ – Торонто, 2015. –
С. 15.
12
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 337 (протокол СБ до справи загибелі “Славка”, бойовика окружного осередку СБ, 28.01.1946 р.).
13
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 72. – Арк. 264 (звіт з перебігу виконання лютневих інструкцій Проводу ОУН); ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 58. – Арк. 84 (звіт окр. реф. СБ за вересень-жовтень 1945 р.).
14
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – Арк. 22.
15
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 354 (протокол СБ до
справи мітингу в с. Маріямпіль Жовтневого (Єзупільського) р-ну, переведеного районним референтом СБ 26.03.1946 р.); Літопис УПА. Нова
серія. – Т. 22. – С. 233.
16
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 22. – С. 832.
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Для підвищення освітнього рівня й фахового зростання працівників СБ, проводилися есбістські вишколи. Провідним упорядником есбістських вишкільних матеріалів був Василь Шеванюк“Залізний”, який особисто проводив вишколи з референтами СБ
на терені Карпатського краю ОУН. Підвищувалася кваліфікація
працівників СБ і під час розслідування справ щодо ворожої агентури. В ході допитів запідозрених в агентурній діяльності осіб, виявлялися вже відомі й нові методи роботи оперативників, способи
вербовки агентів, застосування різних технічних засобів17.
У вишкільних матеріалах СБ агентура органів НКВС/МВС
та НКДБ/МДБ поділялася на такі види: секретні освєдомителі
(таємні повідомлювачі), агенти-рейдовики, агенти-внутрікамерники, агенти-внутрішники, агенти-резиденти, агенти-бойовики
(терористи) та інші18.
Секретні освєдомителі (с/о) – це найбільш масовий і найбільш небезпечний вид донощиків. Кожний населений пункт був
охоплений густою мережею с/о, які відразу повідомляли про
будь-які пересування підпільників.
Агентів-рейдовиків більшовицькі органи безпеки використовували для встановлення місць базувань відділів УПА та поодиноких підпільних осередків19.
Агенти-бойовики (в СБ називали агенти-терористи) – це
підпільники або повстанці, захоплені у полон (чи зголосилися з
повинною), які погодилися на співпрацю з ворогом, після вербовки були включені до складу агентурно-бойових груп і брали
активну участь у ліквідації збройного підпілля ОУН20.
Найдосвідченішого та найвідданішого агента оперативник
переводив до категорії резидентів (в СБ ще називали агент-резидент) та передавав під його керівництво кількох агентів. Резидент
міг мати на зв’язку до 10 агентів та таємних повідомлювачів21.
Основні зусилля щодо ліквідації українського визвольного
руху каральні органи СРСР покладали на внутрішню агентуру. До
такого виду агентури відносилися підпільники, які були захоплені у полон, погодилися на співпрацю з ворогом та повернуті до
17
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 72. – Арк. 270; Іщук О., Огород
нік В. Генерал Микола Арсенич: життя та діяльність шефа СБ ОУН. – Коломия: Вік, 2010. – С. 102.
18
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 26. – С. 16.
19
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 49. – Арк. 154-169 (Агентура
НКГБ в дії); ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 133 (звіт надр.
реф. СБ Надвірнянщини за листопад і І-шу половину грудня 1945 р.).
20
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 179 (звіт окр. реф. СБ
за листопад-грудень 1945 р.).
21
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 26 (звіт окр. реф. СБ
за січень і І пол. лютого 1945 р.).
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підпілля. Їх вербовка оперативниками відбувалася в основному
шляхом шантажу22.
Органами СБ систематично здійснювалася ретельна перевірка кадрів підпілля, з метою виявлення агентів-внутрішників.
Ці заходи давали можливість довший час ефективно протидіяти
активним спробам просування до рядів ОУН ворожої агентури23.
Справами агентів-внутрішників керував особисто окружний
референт СБ, а розробкою займалися працівники СБ24.
Есбісти Станиславівської округи ОУН практикували й перевербування агентів, для отримання інформації про оперативні
зацікавлення оперуповноважених, протидії їхнім проявам та дез
інформування. Проте перевербовка не застосовувалася до таких
видів агентури, як резиденти та агенти-внутрішники25.
Винесення вироку щодо виявленого агента-внутрішника чи
члена ОУН, що вчинив злочин, відносилося до компетенції надзвичайного суду безпеки (НСБ), який діяв на підставі розробленої інструкції “Правильник судівництва в ОУН”. Зокрема засуд
жено на кару смерті (через розстріл) референта пропаганди
Надвірнянського надрайонного проводу ОУН “Ролянда”, за саботаж у роботі та аморальну поведінку26.
Органи НКДБ/МДБ та НКВС/МВС для дискредитації керівників та рядових членів ОУН, вживали різного роду провокаційних заходів. Зосібна надсилалися провокаційні листи підпільникам, щоб скомпрометувати та дати привід працівникам СБ
запідозрити їх у зраді.
При кожному райвідділові були створені опербоївки, які рейдували в терені, маскуючись під розбитий відділ УПА або боїв
ку СБ. Завдання цих опербоївок шляхом провокацій виявляти й
арештовувати підпільників та осіб, які активно допомагали виз
вольному рухові, своїми тероризуючими діями посіяти зневіру
серед місцевого населення27.
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 26. – С. 17.
Ведєнєєв Д., Биструхін Г. Двобій без компромісів. Протиборство
спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті роки:
Монографія. – К.: К.І.С., 2007. – С. 95-96; ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 51. – Арк. 320 (протокол СБ до справи загибелі д. “Ярослава” в с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну 19.10.1945 р.).
24
Літопис УПА. Нова серія. – Т. 26. – С. 17.
25
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – Арк. 24.
26
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 49. – Арк.360-363 (Правильник
судівництва в ОУН); ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк.319 (протокол СБ до справи “Ролянда” – надрайонного референта пропаганди
ОУН Надвірнянщини).
27
ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 195 (звіт надр. реф. СБ
Товмаччини за січень-березень 1946 р.); ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 58. – Арк. 87.
22
23
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Щодо керівного складу О-22, то окружну референтуру СБ
почергово очолювали: Іван Синенко-“Яр” (10.1943-1946), Юрій
Янишин-“Шах” (весна 1947-09.1949), Степан Гаврилюк-“Жар”
(1950-08.1951).
Загалом діяльність референтур Служби безпеки на терені
Станиславівської округи ОУН була доволі ефективною, про що свідчать матеріали СБ, поміщені в цьому документальному збірнику.
Дана книга є вшануванням пам’яті загиблих українських військовиків під час проведення АТО на сході нашої країни.
***
Перший розділ даного видання “Звітно-інформаційні документи референтури СБ Станиславівського окружного проводу ОУН” містить звіти окружного проводу Станиславівщини, які
охоплюють період 1945-1946 рр. (6 документів).
Другий тематичний розділ включає звіти референтур СБ
надрайонних проводів ОУН. Документи (загальне число 2) охоп
люють період 1945-1946 рр.
Третій тематичний розділ складають слідчі матеріали: повідомлення, протоколи референтур СБ окружного, надрайонних та
районних проводів ОУН за період 1945-1946 рр. (237 документів).
***
Документи і матеріали передруковано без скорочень, у пов
ній відповідності до оригіналу.
Усі документи і матеріали, що публікуються, мають заголов
ки, складені упорядниками. У них зазначено порядковий номер,
тип документа, за наявності – авторство, зміст, дата та діловодний
номер. Якщо дату створення документа не встановлено, він да
тується за змістом, супровідними документами, тощо. У такому
разі умовну дату подано в квадратних дужках [Вересень 1945 р.].
Пропущені, непрочитані та пошкоджені частини текстів позначаються квадратними дужками […]. Незрозумілі частини текстів позначено графічно (хх*).
У збірнику максимально збережено лексику, авторські і редакторські особливості джерел. Без змін подано власні й географічні назви. Згідно із сучасними нормами виправлено пунктуацію, вживання лапок. Текст документів і матеріалів подано на
основі сучасних правил публікації історичних документів. Орфографічні помилки в написанні виправлено без застережень. Зокрема у відповідності з вимогами сучасного українського правопису виправлено написання прийменників, часток (підчас – під
час, рівнож – рівно ж, в ночі – вночі). Упорядковано вживання
апострофа (св’ято – свято, подвіря – подвір’я). Орфографічні по-
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милки, що перекручують смислове значення, подано у примітках. У відповідності до тексту подано криптоніми.
Гриф <таємне> відтворюється в правому верхньому кутку
тексту документа. Гриф <відпис> не передається, оскільки його
значення відбивається терміном <копія> у легенді документа.
Помітки на документах (резолюції, адресування), що стосуються
їхнього змісту, збережено і подано як продовження тексту документа. Інші з них опущено.
Закреслені слова в тексті не подано. Скорочено написані
слова, крім загальноприйнятих скорочень, відтворено повністю
та графічно виділено (<хх[х]>).
Кожен документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце його зберігання (скорочена назва архіву, номер фонду,
опису, справи, тому, аркуші), вказується автентичність документа (оригінал, копія, засвідчена копія). Зазначено відтворення документів (рукопис, машинопис).
У виданні представлено фотопортрети, а також сюжети підпільного життя, з архівів (ГДА СБУ, архіву УСБУ ІФО), публікацій
“Літопису УПА”, приватних збірок Зіновія Бойчука та Ярослава Юрчишина. Зазначені у підписах під портретами функційні
та військові ступені за часом відповідають найвищим за час їх
діяльності на терені Станиславівщини. Також використано схеми. Представлені матеріали зберігаються в комп’ютерній фототеці видавництва “Літопис УПА”.
В англомовних текстах вжито модифіковану систему транс
літерації Бібліотеки Конгресу США.
Упорядники складають щиру подяку директору ГДА СБУ
Андрію Когуту, співробітнику ГДА СБУ Валерію Огородніку, колишньому керівнику архіву УСБУ в Івано-Франківській обл.
Андрію Тинковану, колишньому заступнику начальника слідчого
відділу УПМ ДПА в Чернівецькій обл. Миколі Бучацькому.
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Особливу подяку складаємо Ігору Гомзяку (м. Львів) та Миколі
Посівничу (м. Львів) за постійні консультації при підготовці видання.
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INTRODUCTION
The compilation “Stanyslaviv Okruha OUN: Documents and Materials
of the Underground Security Service (SB), 1945-1951. Volume 1” consists
of operational reports, dispatches, protocols and other documents, which
include information about the activity of the Security Service on the territory
of the Stanyslaviv Okruha (245 documents in total).
The format of the compilation consists of an historical-archeographical
introduction, as well as documents, materials and addenda. The documental
section is comprised of three thematical chapters: 1) SB reportinginformational documents of the Stanyslaviv Okruha OUN leadership; 2)
SB reporting-informational documents of the Nadraions (upper district)
OUN leadership; 3) SB investigative-procedural materials on the Okruha,
Nadraions and Raions (district) levels. The documents and materials listed in
the thematical chapters are arranged in chronological order.
The fonds of the following archival institutions were utilized during the
preparation of this compilation for publication: the Branch State Archive of the
Security Service of Ukraine (hereafter cited as HDA SBU) the Central State
Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (TsDAVO).
***
The Stanyslaviv Okruha of the OUN was organized in February 1929
(during the establishment of the Kraiova Ekzekutyva of the OUN of the
Western Ukrainian Lands) and was one of the 10 okruhas of the OUN’s
organizational network in the krai.
From the time of the reorganization of the OUN’s infrastructure in the
winter of 1944-1945, and up to its liquidation as an integral unit of the OUN
over the course of 1951, the Stanyslaviv Okruha consisted of 3 nadraions
and 12 raions. The organizational structure of the okruha remained constant
and did not undergo any changes1.
Counteractive operations against the punitive forces of the occupying
regimes (of Poland, Germany and the USSR) as well as the task of protecting
members and sympathizers of the OUN’s underground insurgency, were
assumed by the OUN’s Underground Security Service, which began its
formation in 1940, following the Second Great OUN Conference.
1
Litopys UPA. New Series. – Vol. 22: Stanyslaviv Okruha OUN: Documents and
Materials, 1945-1951. – Kyiv – Toronto, 2012. – pp. 17-18.
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The Underground Security Service of the OUN was an internal
intelligence and counter-intelligence entity of the Organization of Ukrainian
Nationalists. Its task, first and foremost, was the establishment of an internal
and external intelligence network, the exposure and liquidation of enemy
agents, the destruction of functionaries of the occupying forces, and the
creation of its own network of informants.
The Underground Security Service’s infrastructure was directly linked to
the OUN’s territorial sectors, starting with the OUN’s Provid in Ukraine. The
Underground Security Service’s referentura (directors) operated within the
OUN’s leadership on the krai, okruha, nadraion and raion levels. A kusch
(so-called “self-defense shrub” or SKV) informant operated on the level
lower than a raion, and his responsibilities included tasks of the lowestranking section within the referentura’s framework of the SB2.
The framework of the SB’s referentura (from the okruha to the raion level)
included: a referent (in addition to an overall leadership role, the referent was
responsible for counteractive operations against enemy agents), a subreferent
(deputy referent responsible for staffing, education and investigations; on the
okruha level within the SB’s referentura there existed also a referent responsible
for covert actions), a technical referent (administrator), a combat referent
(commander of combat squad), an investigation unit and a combat squad3.
Intelligence and counter-intelligence work was an important component
of the SB’s operations.
Every member of the SB engaged in intelligence activities. However,
the SB’s kusch informants fulfilled the main role in this aspect, and relied on
a broad reconnaissance network. Intelligence work consisted of collecting
information on the troop movements of the interior forces and border patrols
as well as of the combat squads operating on the raion level. In addition,
intelligence activity involved keeping track of the number of staff members
within the punitive, party and local municipal (council) organs. Finally, the
disposition of administrative buildings and gauging the sentiment of the local
population were also intelligence-gathering priorities for the SB.
Counterintelligence work entailed the struggle with enemy agents and
the SB’s active attempts to infiltrate – with its informants – the USSR’s military
and police forces, which waged battle with the Ukrainian liberation movement4.
The technical referent managed a card catalogue, which included
the names of identified agents, individuals suspected of espionage, lists
of NKVS/MVS and NKDB/MDB collaborators as well as local municipal
(council) and party functionaries, interrogation protocols of detained
individuals and intelligence reports5.
2
Litopys UPA. New Series. – Vol. 26: Kolomyia Okruha OUN: Documents and
Materials of the SB Section, 1945-1950. – Kyiv – Toronto, 2016. – p. 14.
3
Vedienieiev D., Bystrukhin Г. Dvobii bez kompromisiv. Protyborstvo spetspid
rozdiliv OUN ta radianskykh syl spetsoperatsij, 1945–1980-ti roky: Monohrafiia. – Кyiv:
K.I.S., 2007. – pp. 74-75.
4
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 50. – Fols. 96-98 (informational research
materials about Bolshevik police agencies); Litopys UPA. New Series. – Vol. 26. – pp. 14-15.
5
Prodanyk D. The Path of the Struggle of Vasyl’ Senchak - “Voron”. – Litopys
UPA. Series “Events and People”. – Book 15. – Toronto – Lviv, 2011. – pp. 31-32.
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The investigators conducted investigations involving individuals
(including members of the underground and local residents) suspected of
espionage. In addition, the investigators also investigated extraordinary
events (village round-ups and raids, ambushes, deportations of the
population and other actions) and the circumstances surrounding the death
of each member of the liberation movement6.
The SB’s kusch informants were responsible for collecting information,
but were not permitted to conduct investigations nor engage in acts of
punishment. However, they did participate in various operations, particularly
in attacks on bivouacs of extermination (istrebitelni) battalions and the
disarmament of the members of such battalions7.
The SB’s first combat squads in the Stanyslaviv area initially began to
mobilize themselves in the summer of 1943 (on the territory of the Nadvirnya
[“mountainous”] OUN district), in order to protect the local Ukrainian
population from attacks by Polish military units, and also due to the raid into
the Carpathians by the “red” partisan unit under the command of S. Kovpak8.
The final phase of the formation of the combat squads of the SB’s
referentura (on the okruha, povit, raion levels) was completed in the Spring
of 1944. The SB’s combat squads engaged in clearing the territory of
Soviet paratrooper units, remnants of a Soviet partisan detachment under
the command of H. Kulahin decimated by UPA units, Polish underground
partisans and local Communists. Afterwards, following the return of Soviet
occupation, the SB’s combat squads engaged in attempts to eradicate
Bolshevik agents, armed anarchist groups and looters9.
In 1944, the SB’s combat squads on the territory of the Stanyslaviv
Okruha of the OUN (0-22) began to be known as “L-groups” (liquidation
groups), and by 1945 the combat squads were known by another title – the
SB’s “Special Groups”10.
The SB’s combatants provided protection to the referentura’s leadership
and the SB’s investigators, and engaged in the detention, escorted transfer or
6
Litopys UPA. New Series. – Vol. 26. – p. 15; HDA SBU. – Fond 13. – File 376. –
Vol. 57. – Fol. 186 (Protocol of the Security Service of the Organization of Ukrainian
Nationalists /SB OUN/ regarding the case of collecting taxes and gathering a
contingent in the village of Pidpechary, Stanislav district, 27.10.1945).
7
HDA SBU. – Fond 13. – File 372. – Vol. 9. – Fol. 22 (The situation of the OUN in
the Carpathian Krai); HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 51. – Fol. 345 (Protocol
of the SB OUN regarding the case of the demise of “Dnister” in the village of Korolivka,
Otynia district, 23.04.1946 ).
8
Prodanyk D. The Path of the Struggle of Vasyl’ Senchak - “Voron”. – Litopys
UPA. Series “Events and People”. – Book 15. – Toronto – Lviv, 2011. – pp. 12, 89;
Hrabovetsky V., Babij V. And others. The history of the village of Rosil’na: historical
essays, memoirs, publicistical works. – Ivano-Frankivsk: Siversia MV, 2004. – p. 118.
9
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fol. 8 (report prepared by the head
of the Nadvirnya county SB Section for July 1944).
10
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fols. 9-10 (report prepared by
the head of the okruha SB Section for September 1944); Litopys UPA. New Series. –
Vol. 22. – pp. 61, 619; HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 57. – Fol. 350 (Protocol
of the SB OUN regarding the case of a public meeting in the village of Torhovytsia,
Otynia district, 2.09.1945).
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liquidation of individuals suspected of espionage. The SB’s combatants also
performed acts of sabotage (the destruction of village council premises and
bivouacs of extermination [istrebitelni] battalions, the burning of archives, the
damaging of bridges, railways and telephone lines)11.
The SB’s Okruha-level combat squad of the Stanyslaviv region also
furnished communication between the okruhas and the OUN’s Carpathian
krai leadership, by supervising the delivery of underground mail and other
materials12.
Regarding the numerical makeups of the average combat squads, in
1945-1946 they comprised approximately 7-10 combatants per squad (the
exception being the SB’s combat squad of the Tysmenytsia Raion-level
(district) OUN leadership, which, as of September 22, 1945, accounted for
a total of 20 combatants), while by 1947, the average number consisted of
3-5 combatants13.
The SB’s referentura reported on their executed duties to their superiors
and leaders on a monthly basis. For example: the SB’s nadraion (upper
district) referent reported to the SB’s okruha referent on operational issues,
and to the OUN’s nadraion (upper district) leader on organizational issues14.
In addition to their regular line of work, the SB’s raion-level (district)
referents engaged in propaganda by organizing explanatory meetings
and assemblies among the local population and migrant workers, in order
to enlighten the people about the Stalinist terror in Ukraine and how the
Ukrainian insurgents are waging a war against this terror15.
Regarding the education level of the SB leaders on the raion level,
very often the SB’s raion-level (district) referent (also referred to as the
raion-level esbist) held a level of education higher than the leader or the
propaganda referent of this leadership. Enclosed are the data featuring the
level of education of the SB’s referents from the Nadvirnya nadraion (upper
district) of the OUN at the end of 1945:
Solotvyno raion – high school education
Lanchyn raion – 7 grades
Nadvirnya raion – high school education
Yaremche raion – 7 grades16.
11
Litopys UPA. New Series. – Vol. 23: Zolochiv Okruha OUN: Documents and
Materials of the Underground Security Service (SB) 1944-1951. – Kyiv – Toronto,
2015. – p. 15.
12
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 51. – Fol. 337 (Protocol of the SB OUN
regarding the case of the demise of “Slavko”, an underground partisan of the okruha
SB Section, 28.01.1946 ).
13
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 72. – Fol. 264 (The report on the
implementation of instructions issued in February by the OUN Provid); HDA SBU. –
Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fol. 84 (report prepared by the head of the okruha SB
Section for the period from 1 September 1945 to 31 October 1945).
14
HDA SBU. – Fond 13. – File 372. – Vol. 9. – Fol. 22.
15
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 57. – Fol. 354 (Protocol of the SB OUN
regarding the case of a public meeting in the village of Mariampil, Zhovtnevyi (Iezupil)
district, 26.03.1946); Litopys UPA. New Series. – Vol. 22. – p. 233.
16
Litopys UPA. New Series. – Vol. 22. – p. 832.
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In order to enhance their level of education and improve their work
methods, members of the SB underwent special training courses. The
leading compiler of SB-related training courses was Vasyl Shevaniuk“Zaliznyi”, who personally conducted training courses with SB referents
on the terrain of the Carpathian krai of the OUN. SB members also had
the opportunity to hone their skills and enhance their qualifications during
investigative procedures involving enemy espionage. As a result, during the
interrogation process of individuals suspected of espionage, a number of
procedures (both, those that were already familiar as well as new ones) used
by the SB operatives would come to the fore, including also the methods of
recruiting new agents and the utilization of various technical devices17.
In the SB’s training manuals, the covert operations and espionage
departments of the NKVS/MVS and the NKDB/MDB were sorted into the
following categories: sekretni osviedomyteli (secret informants), agentsraiders, prison cell plants, moles, agents-residents, agents-combatants
(terrorists) and others18.
Secret informants were the most numerous and the most dangerous
types of informants. Every populated settlement was heavily infiltrated by
a network of secret informants, who immediately provided information
regarding any type of underground partisan movements.
The Bolshevik security forces utilized the agents-raiders to identify
the locations of the encampments of UPA detachments and individual
underground partisan sites19.
The agents-combatants (referred to as agents-terrorists within the
SB) were underground partisans or insurgents who were captured (or
turned themselves in with an admission of guilt) and agreed to cooperate
with the enemy. Following a recruitment and initiation session, the agentscombatants were included into the ranks of the covert combat groups and
took an active part in the liquidation of the OUN’s armed underground20.
Over time, an enemy operative would transfer and re-assign the most
experienced and most loyal agent to the category of “residents” (referred to
as an agent-resident within the SB), and a number of agents would now be
under this “resident’s” supervision. A resident would remain in contact with
approximately 10 agents and secret informants21.
The punitive forces of the USSR vested their main efforts on the
internal, covert operatives with respect to the liquidation of the Ukrainian
17
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 72. – Fol. 270; Ishchuk O., Ohorodnik V.
General Mykola Arsenych: the life and activities of the head of the SB OUN. –
Kolomyia: Vik, 2010. – p. 102.
18
Litopys UPA. New Series. – Vol. 26. – p. 16.
19
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 49. – Fols. 154-169 (Agentura of
the NKGB in action); HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fol. 133 (report
prepared by the head of the Nadvirna nadraion SB Section for the period from
1 November 1945 to 15 December 1945).
20
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fol. 179 (report prepared by the head
of the okruha SB Section for the period from 1 November 1945 to 31 December 1945).
21
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fol. 26 (report prepared by the head
of the okruha SB Section for the period from 1 January 1945 to 15 February 1945).
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liberation movement. This type of covert operative was also represented by
the underground partisan, who was captured, agreed to cooperate with the
enemy and allowed to return to the underground. The recruitment of such
agents occurred in the form of blackmail22.
The SB’s infrastructure systematically carried out diligent inspections
of the underground’s cadres, in order to expose moles. Such measures, for
the longest time, allowed for effective counteractions against aggressive
attempts to infiltrate the OUN’s ranks with enemy agents23.
Issues regarding moles were personally supervised by the SB’s okruhalevel referent, while daily operations related to such agents were managed
by SB members24.
SB members of the Stanyslaviv Okruha of the OUN also engaged in the
reindoctrination of enemy agents in order to secure information about the
interests and intentions of enemy operatives, to counter their developing plans
and to engage in disinformation. However, reindoctrination was not practiced
on those types of enemy agents who were known to be residents and moles25.
Sentencing an exposed mole or a member of the OUN who committed
a crime fell under the jurisdiction of the Extraordinary Court of Security
(NSB), which functioned according to the intricate instructions featured in
the “Legal Guide to the Court System in the OUN”. In particular, the referent
for propaganda of the Nadvirnya Nadraion (upper district) Leadership of the
OUN, “Roland”, was sentenced to death (by firing squad) for sabotage while
on the job and amoral behavior26.
In order to discredit the leaders and rank-and-file members of the
OUN, the authorities of the NKDB/MDB and NKVS/MVS utilized different
methods of provocation. Various provocational letters would be sent to
the underground partisans in order to discredit them and to give the SB
members a pretext to suspect the partisans of treason.
Every Soviet district department boasted a combat squad, which would
raid the terrain disguised as a weakened UPA detachment or an SB combat
squad. Through the method of provocation, these Soviet combat squads were
responsible for exposing and arresting partisans and individuals who actively
assisted the liberation movement. In addition, through their terrorist acts, the
combat squads sowed despair and distrust among the local population27.
Litopys UPA. New Series. – Vol. 26. – p. 17.
Vedienieiev D., Bystrukhin
Г. Dvobii bez kompromisiv. Protyborstvo
spetspidrozdiliv OUN ta radianskykh syl spetsoperatsij, 1945–1980-ti roky:
Monohrafiia. – Кyiv: K.I.S., 2007. – pp. 95-96; HDA SBU. – Fond 13. – File 376. –
Vol. 51. – Fol. 320 (Protocol of the SB OUN regarding the case of the demise of
“Yaroslav” in the village of Maidan Horishnii, Lanchyn district, 19.10.1945).
24
Litopys UPA. New Series. – Vol. 26. – p. 17.
25
HDA SBU. – Fond 13. – File 372. – Vol. 9. – Fol. 24.
26
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 49. – Fols. 360-363 (The Legal Guide
to the Court System in the OUN); HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 51. – Fol. 319
(Protocol of the SB OUN regarding the case of “Roland” – the head of the Nadvirna
nadraion Propaganda Section).
27
HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fol. 195 (report prepared by
the head of the Tovmach nadraion SB Section for the period from 1 January 1945 to
31 March 1946); HDA SBU. – Fond 13. – File 376. – Vol. 58. – Fol. 87.
22
23
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Regarding the leadership makeup of O-22 – the SB’s Okruha-level
referentura was headed by the following individuals in chronological
succession: Ivan Synenko-“Yar” (10. 1943-1946), Yurii Yanyshyn-“Shakh”
(Spring 1947-09.1949), Stepan Havryliuk-“Zhar” (1950-08.1951).
On the whole, the activity of the Security Service’s referenturas on
the territory of the Stanyslaviv Okruha of the OUN was quite effective, as
evidenced by the SB’s materials featured in this documental compilation.
This book honors the memory of those Ukrainian soldiers who perished
during the ATO in the east of our country.
***
The first chapter of this publication, namely “The Reporting-Informational
Documents of the SB’s Referentura of the Stanyslaviv Okruha-level
Leadership of the OUN” provides reports of the Okruha-level leadership of the
Stanyslaviv region, which include the period of 1945-1946 (6 documents).
The second thematic chapter includes reports of the SB’s referenturas
of the nadraion-level (upper district) leaderships of the OUN. The documents
(numbering 2) cover the period of 1945-1946.
The third thematic chapter consists of investigative materials:
dispatches and protocols of the SB’s referentura’s of the Okruha-,
nadraion-, (upper levels) and raion-level leaderships of the OUN for the
period of 1945-1946 (237 documents).
***
Documents and materials were reprinted without abbreviations, thus
preserving the integrity of the original.
All of the published documents and materials feature a title heading
courtesy of the publication’s compilers. Each document features an
assigned chronological number, a brief explanation of the type of document,
and where available – the document’s author, content, date and clerical
identification number. If a document’s original draft date was not established,
the document is dated according to its content and/or supplemental
documents, etc. In such cases, a conditional date was provided in square
brackets [September 1945].
Blank, indecipherable and damaged sections of texts are marked with
square brackets […]. Incomprehensible portions of texts are marked as (xx*).
The compilation, as best as possible, retains the vocabulary and editorial
peculiarities of the original sources. No changes were made to personal names
or geographical titles. The punctuation and use of quotation marks has been
updated according to contemporary standards. The text of the documents
and materials has been presented based on the current publishing norms
of historical documents. Original spelling mistakes have been corrected.
In particular, in accordance with the contemporary standards of Ukrainian
orthography, the use of prepositions and particles has been updated (pidchas –
pid chas, rivnozh – rivno zh, v nochi – vnochi). The use of the apostrophe has
been contemporized (svi’ato – sviato, podviria – podvir’ia). Orthographical
errors, which distort the essential meaning of the text, are identified in the
footnotes. Where applicable, pseudonyms were added to the text.
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The label <secret> appears in the right upper corner of a document’s
text. The label <rewrite> does not apply, as its meaning is reflected by the
term <copy> in the document’s explanatory list of symbols. Notations
on documents (resolutions, addressings) related to their content were
preserved and presented as continuations of the documents’ texts.
Words crossed out in the original text are not reprinted in the
publication. Abbreviated words, except for generally accepted abbreviations,
are reproduced in full and marked as (<xx[x]>).
Each document is supplemented by an explanatory list of symbols,
which features the official location of its preservation (an abbreviated title
of the archive, the fond number, a description, the case number, the volume
number and page number), and the authenticity of the document (original,
copy, certified copy). In addition, the document type is also provided,
(manuscript, typewritten text).
The publication features photo portraits as well as stories of life in the
underground from various archives (Branch State Archive of the Security
Service of Ukraine, Archive of the Security Service of Ukraine of IvanoFrankivsk Oblast), including the publications of the “Litopys UPA”, as well
as the private collections of Zinoviy Boychuk and Yaroslava Yurchyshyn. The
captions under the photo portraits of the underground members include the
most important duties performed and the highest military ranks achieved
during their service in the Stanyslaviv region. The publication also includes
charts and diagrams. The featured materials are housed in the computer
photo database of the “Litopys UPA” Publishing Company.
The English texts are based on a modified transliteration system of the
US Library of Congress.
The compilers of this publication express their sincere gratitude to the
director of the Branch State Archive of the State Security Service of Ukraine,
Andriy Kohut, the co-worker of the Branch State Archive of the State Security
Service of Ukraine, Valeriy Ohorodnik, the former head of the Archive of the
Security Service of Ukraine of Ivano-Frankivsk Oblast, Andriy Tynkovan,
and the former deputy head of the Investigations Department of the UPM
DPA [Upravlinnia Podatkovoi Militsii Derzhavnoi Podatkovoi Administratsii –
management of tax militia of the state tax administration of Ukraine] in
Chernivtsi Region, Mykola Buchatskyi.
For their exceptional assistance in researching and preparing this
volume for publication, we extend our gratitude to Zinoviy Boychuk (IvanoFrankivsk), Ruslan Zabily (Lviv), Bohdan Kindrachuk (Chernivtsi), Roman
Klichuk (Chernivtsi), Mykhailo Romaniuk (Lviv), Larysa Sydorenko (Pryluky),
and Yaroslav Sukhorebsky (Ivano-Frankivsk).
We are particularly grateful to Ihor Homziak (Lviv) and Mykola Posivnych
(Lviv) for their steadfast interest and reliable advice over the course of the
preparation of this publication.
Finally, our thanks to Prof. Petro J. Potichnyj, head of the “Litopys UPA”
Publishing Company (Toronto, Canada).
Dmytro Prodanyk
Vasyl’ Humeniuk
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РОЗДІЛ I.
ЗВІТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ
ДОКУМЕНТИ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОГО
ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ ОУН

№ 1-6
ЗВІТИ ОКРУЖНОЇ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
Січень 1945 р. – 20 липня 1946 р.
№1
ЗВІТ ЗА СІЧЕНЬ І ПЕРШУ ПОЛОВИНУ
ЛЮТОГО 1945 Р., СКЛАДЕНИЙ РЕФЕРЕНТОМ СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ ОУН
ІВАНОМ СИНЕНКОМ-“122”
17 лютого 1945 р.
Р.31.			

С т а н и с л а в і в щ и н а.28
Лютий, 1945 р.

ІІ.29
У звітньому періоді більшовики намагалися по всему терені
перевести перепис населення. Справа переведення основного
перепису з початку у всіх населених пунктах не вдалася. Населення в більшості до перепису не прийшло.
В зв’язку із тим, що населення самовільно саботувало, в
цілому терені загострився терор більшовиків. Особливо конфіскати майна, масовим вивозом неблагоподхожних людей на
Сибір та арештами (майже з кожного села вивезено від 4-5 родин). В підлісних селах Надвірнянщини, Станиславівщини та
Товмаччини, щоб перевести перепис, більшовики в кількості
від 200-300 чоловік обкладали досвітком село, робили труси,
переводили арешти, конфіскували майно, вивозили на Сибір,
робили пропагандивного характеру мітинги, поширюючи неправдиві вістки про розбиття поодиноких груп або відділів УПА,
зловлення поодиноких теренових провідників, аж опісля переводили реєстрацію. В тих селах більшовики квартирували три,
а то навіть 4 дні. Напр[имір], в с. Пнів Надвірнянського району
26.1.[19]45 р. приїхало 60 більшовиків, 40 стрибків та 25 жіноксхіднячок. На початку зробили мітинг, на якому говорили, що
відділи УПА під командуванням “Хмари” та “Довбуша” розбиті,
опісля закликали, щоб решта недобитків виходили з лісів та голосились до реєстрації, а всі дотеперішні провини будуть даровані. Під час перепису НКВД та стрибки робили труси по селі,
28
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У верхньому лівому куті документу напис олівцем: 122.
Так у тексті.
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при чому грабуючи всякі цивільні речі, крім того, з Пнів’я було вивезено 4 рідні та сконфісковано господарства через те, що деякі члени рідні скривались. Перестрашене населення більшови
цьким терором частинно виходило зі скриття та голосились.
В Надвірнянщині, в с. Рафайлова, Стримба, Зелена, Пороги,
більшість населення пішло до перепису, а то навіть зголошувались добровільно, які до того часу крилися (Рафайлова – 40 чоловік, Стримба – 30 чол.). Причиною цього було сильний терор
погранвійськ НКВД, які стаціонували в Рафайлові і Порогах. В
деяких селах Надвірнянщини, в Солотвинському районі, як: Манява, Кричка, Майдан, Космач, Росільна (Солотвинський рай.),
до цього часу в переписі не була. Незалежно від цього, в цілому
терені відбувалися облави та масові арештування.
В Надвірнянщині дня 17.1.[19]45 р. погранвійська НКВД в числі
200 чоловік із Порогів, перевели облаву в селі Богрівці Солотвинського району. У висліді один чоловік убитий та 6 арештовано. Другого дня в цьому селі той сам відділ перевів головну облаву, під час
якої вбито одного чоловіка, арештовано 7-ох. Дня 20.1.[19]45 р. на
всипу попередньо злапаних, арештовано ще 9 осіб.
20.1.[19]45 р. відбулась облава в с. Майдан Солотвинського
району тим самим відділом погранвійськ НКВД. Висліди: 7 арештованих, 3 забитих та спалена одна хата.
25.1.[19]45 р. погранвідділ з Порогів перевів облаву в
с. Яблінка Солотвинського району та арештував 4 людей, між
ними один стрілець з УПА.
26.1.[19]45 р. при облаві в с. Майдані Солотвинського району вбито 4 особи. Того дня цей сам відділ повертаючи з облави зі
с. Майдан, вбив 4 особи в с. Прислупі.
В облаві в с. Маняві Солотвинського району, що відбулася
29.1.[19]45 р., погранвідділ з Порогів вбив 2 особи, ранили 2-ох
та арештували 10.
Дня 1.2.[19]45 р. відбулась облава в с. Бабче Солотвинського району, під час якої вбили 5 осіб, ранили три, арештували 26
та спалили одну хату.
Дня 28.1.[19]45 р. до с. Пасічна (присілок Постоята та Поле)
приїхали 2 фіри більшовиків та забрали в Надвірну 5 мужчин (скривалися перед ЧА), 2 жінки та двоє дітей. Особливо в цьому періоді
більшовики тероризували село Зелена (Надвірнянський район.).
Облава тривала цілий тиждень від 7.1.-14.1.[19]45 р., під час якої
більшовики палили хати повстанців та шукали за криївками.
Дня 14.1.[19]45 р. переїзджав відділ НКВД з польської кольонії Березини до райцентру Ланчин. По дорозі в с. Гаврилівка

46

арештували 2-ох людей. В дальшій дорозі злапали також одного
чоловіка (с. Парище). З ними поїхали до райцентру Ланчин.
Дня 17.1.[19]45 р. в с. Білі Ослави [більшовики] забрали 12 старших віком мужчин. Їх подержали один день в Яремчі,
опісля звільнили.
Дня 21.1. о год. 4-ій ранком, до с. Красна приїхали більшовики від сторони Ломаджина, в числі 70 чол. Переводили детальні труси, захопили 4-ох людей з присілка Лаз.
В Товмаччині дня 12.1.[19]45 р., більшовики в числі 200 осіб
робили облави в с. Яцівка. Роблячи застави під лісом, наскочили
на хату, де квартирувало 5 стрільців з УПА. Заскочені стрільці з
хати відбивалися гранатами та автоматами. У висліді стали забитими два більшовики, два тяжко ранених, які після короткого
часу померли. Більшовики одержавши перший вогонь, почали
панічно утікати. Стрільці подалися бігом в напрямі лісу. Під лісом
натрапили на більшу заставу, де у висліді впало 4 забитими (Яричівський Іван с. Михайла, Литвицький Евстахій с. Адама, Литвицький Іван с. Адама та Яворський Іван с. Антона), ці всі люди
були з с. Яцівки. Останній щасливо дістався до лісу. Після того в
селі розпочалась облава. У висліді 21 чоловік залапані (4 поляки, а решта українці) та здемасковано кілька будинків. По полудні
забравши арештованих, більшовики подалися в Товмач.
Дня 16.1.[19]45 р. відділ істребітелів з Товмача разом з більшовиками в числі 120 чоловік, робили облаву в селі Загір’я. У
висліді нікого не злапали і нічого не знайшли, тільки підхмелений
більшовик ранив з автомата Марію Гвоздик. По полудні згаданий
відділ подався до Товмача.
Дня 16.1.[19]45 р. той сам відділ робив облаву в селі Закрівці. У висліді вбито 2-ох, 9 злапано живими. По полудні представники того відділу робили мітинг, на якому старались переконати
населення про кінцеві поразки “Бандерівщини”.
Дня 28.1.[19]45 р. Отинійський відділ військ НКВД із істребітелями-поляками в числі 300 осіб, робили облаву в селі Гостів
Отинійського району. Під час облави зістали забиті: Гук Василь,
ур. 1922 р., Федюк Олекса, ур. 1922 р., Стемащук Михайло,
ур. 1923 р. Цього останнього забили поляки, які знущалися у
звірський спосіб над трупом, говорячи: “На маш сукін сину самостійну Україну”, та іншими грубими висловами. Під час облави
трьох поляків-стрибків із Гостева водили більшовиків по селі та
показували хати, де перебували бандерівці. Самі більшовики поводилися з населенням неможливо та старалися переконати про
недоцільність нашої боротьби. Зате стрибки-поляки поводились
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з населенням жорстоко. Вони під час трусів били жінок, дітей та
грабували, що попало під руки, називаючи людей хамами, бидлом і т.п. По полудні забрали трьох злапаних мужчин та від’їхали
в напрямі Отинії.
Дня 15.1.[19]45 р. відділ більшовиків в числі 95 осіб в с. Кутиська Товмацького району під час облави, зловили 3-ох чоловік
воєнно-зобов’язаних, які скривались перед ЧА. Після переслухання їх в с-раді змісця звільнено, говорячи: “Ідіть додому, досить
того, що вам німці не давали спокою”. При трусах грабували, що
попало під руки. Населенню говорили, щоби їх не боялися, бо і їм
вже війна надокучила. По полудні подалися в напрям Товмача.
Дня 14.1.[19]45 р. відділ більшовиків в числі 75 чоловік робили облаву в с. Делева. У висліді злапано 6 чоловік та забрано
до Товмача. Під час облави при трусах грабували від населення
харчі, полотно, убрання і т.д.
Дня 14.1.[19]45 р. відділ більшовиків в числі 50 чоловік пере
проваджував труси в с. Будзин. У висліді награбували харчів, полотна та інших речей, при тому забили двох мужчин, одного злапали живим.
Дня 14.1.[19]45 р. відділ більшовиків о год. 7-ма ранку в
числі 100 осіб, перепроваджували труси та арешти в с. Долина.
У висліді арештовано 9 мужчин та одну жінку. Крім того, зістали забиті: Стоцький Микола с. Якима, ур. 1915 р., Яковяк Павло, ур. 1913 р., Посадський Петро с. Дмитра, ур. 1900 р., Буграк
Михайло с. Степана, ур. 1904 р., та Ткачук Василь, ур. 1907 р. Із
убитих, 10 польських стрибків (з Вікнян та Боски) стягли верхній
одяг, опісля знущаючися змасакрували до невпізнання. Щойно
другого дня о год. 3-ій від’їхали в напрям Товмача.
25.1.[19]45 р. о год. 8-ій рано, більшовики разом зі стрибками-поляками робили облаву на Богородичинський ліс. Під час
перевірки в лісі трьох людей, які крилися, стали забиті, та трьох
стали залапані живими. Перед вечером згаданий відділ подався
в напрямі Отинії.
3.2.[19]45 р. відділ більшовиків в числі 70 чоловік перепроваджував провірку с. Торговиця Отинійського району. У висліді
злапано живим одного чоловіка. Під час проведених облав дуже
активними проявляли себе, головно в Надвірнянщині, Ланчинщині та Отинійщині, поляки-стрибки, які рекрутуються з Битькова, Надвірної, Майданів, Кубаївки, Ломаджина, Богородичина та
Тарновиці. Вони використовують кожний момент, щоб більшовицькі шинелі по-звірячому позбиткуватися над українським населенням. (Б’ють жінок, дітей та грабують).
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Останньо більшовики в терені застосували ряд провокативних методів, підшиваючися під українських повстанців ніччю пере
водять арешти. Головну ролю в провокаціях відіграють стрибки,
які рекрутуються з бувших стрільців УПА (дезертирів чи залапаних
під час облави) та навіть членів ОУН, бувших зв’язківців.
Дня 21.1.[19]45 р. ніччю в райцентр Ланчин до жінки стрільця УПА “Скоби” зайшло кілька стрибків з НКВД-ами, перебрані в
різні мундири, маскуючись за повстанців говорили, що її чоловік
переказав, щоби вона передала куртку та харчі. Жінка не зорієнтувавшись дала все, що більшовики хотіли. Тоді більшовики забрали ті речі і арештували жінку.
Дня 24.1.[19]45 р. о год. 23, до с. Опришівець рай. Лисецького зайшло 7-ох більшовиків у вишивках та мазепинках з тризубами. Вони зайшли до жінки одного з підпільників та казали її
вести на зв’язок, або до станичної. Коли жінка не хотіла нічого
говорити, тоді її арештували.
Дня 17.1.[19]45 р. год. 3-тя ніччю, до с. Забережжа Лисецького району прийшло 11 більшовиків, збудили господаря, який
під погрозами підпалу хати, відчинив двері. Увійшовши до хати,
жадали станичного та харчевого. Не довідавшись нічого від господаря, відійшли.
Ніччю з 23/24.1.[19]45 р. в с. Черніїв Лисецького району зайшло в цивільних одягах 8 НКВД-ів, які зробили в жінки підпільника ревізію, а опісля підступом забрали станичного “Дуба”. Згадані НКВД-сти підшились під боївку СБ.
14.2.[19]45 р. в с. Будзин Товмацького району 7 істребітелів-поляків (з Горигляд) зустріли переходячого з Бучаччини
зв’язківця. Його підступом роззброїли, маскуючись українськими повстанцями, та забрали зі собою. В той час в селі квартирувала група “Степовика”, яка відбила згаданого зв’язківця. Під
час перестрілки забитий один стрибок.
9.1.[19]45 р. через Отинію переходив відділ стрибків із більшовиками. Перебрані були у мадярських, німецьких та більшовицьких уніформах, дехто з тризубами на шапках, з крісами,
з штуцами, німецькими автоматами, у виді бандерівців. Вони
зголосились на НКВД та зложили зброю, що будьто би їм не хочеться воювати в лісі, а ідуть з повин[н]ою, бо хочуть відійти в ЧА.
Опісля без зброї ходили по місті. За ними ішли місцеві НКВД-сти
говорячи: “О бандеровци, вже їм надоїло воювати проти нас,
зложили зброю та хотять, щоби ми їх прийняли в ЧА”.
До УНКВД ще в місяці грудні 1944 р. для проведення акції
ліквідації бандеровщиків, приїхав заст. наркому Внутрішних
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Справ В. Рясного – комісар Дятлов (середнього росту, чорнявий,
має заріст, говорить українською мовою, літ біля 40, ходить у військовому уніформі зі срібними відзнаками.)
Крім них, у підсилення УНКВД приїхала невідома кількість
працівників з самого Київа. У відповідь на більшовицькі репресії супроти мирного українського населення, відділ УПА відповів збройним ударом. Щоб не допустити до вивозу населення,
відділом УПА на шляху Солотвина–Красне–Рожнітів у с. Росільна висаджено в повітря міст. Знищено залізничні тори та будинок залізничного перестанку Лоєва, на шляху Надвірна–Делятин. Крім того, першого лютого відділ УПА під ком. “Гонти” звів
одногодинний бій з військами НКВД в с. Чорний Потік (Яремчанщина). У висліді вбитих 8 НКВД-ів, по стороні УПА один вбитий,
один ранений.
Дня 4.2.[19]45 р. відділ УПА під ком. “Іскри” звів бій з трьома
ротами військ НКВД під селами Парищі, Красна, Майдан Горішний, Ланчинщина. Під час бою знищено одну ворожу панцерку,
два тягарові авта та вбито 73 НКВД-сти. Власні втрати – 15 вбитих та кілька легко ранених. Бій тривав цілий день.
Дня 21.1.[19]45 р. відбувся бій між більшовиками та відділами УПА, які квартирували в той час в селах Глибоке, Саджава,
Глибівка, Богородчанського рай. Відділи УПА ставили завзято
опір, але після 4-годинного бою більшовикам наспіла підмога, з
райцентрів: Богородчани, Надвірна, Солотвина та відділ погранвійськ з Порогів. Підмога більшовикам два оперуючі в бою літаки
та непригожий терен до операцій, примусив відділи УПА відступити, залишаючи вбитих в бою 19 стрільців. Більшовицькі втрати – 76 забитих та невідома кількість ранених.
Дня 14.2.[19]45 р. в с. Антонівка, Товмаччина, відділ УПА під
ком. “Орлика”, знищив три автомашини, які направлялись в те
село на облаву. Крім того, вбито 64 більшовики, тільки декільком
вдалось втекти живими. По стороні УПА двох вбитих, 1 ранений.
Відділ УПА зараз мусів відступати, бо з напряму Нижнева наспіла
підмога.
14.2.[19]45 р. в с. Братишів відділ більшовиків, який посувався
слідом відділу “Орлика”, натрапив на заставу відділу УПА “Шума”. У
висліді 8 більшовиків вбитих, по стороні УПА втрат не було.
В першій половині м. лютого в с. Кривотулах Старих (Отинійщина) відділ УПА під ком. “Довбуша” на битому шляху Отинія–Станиславів знищив 14 більшовиків. По стороні УПА втрат не було.
Дня 4.2.[19]45 р. запасний рій зробив засідку в с. Дзвиняч на 10 НКВД-ів, які вертали з терористичної акції. У висліді
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3 НКВД-ів вбито, 2 ранено, 2 стрибків попало живими. Здобули
зброю та віз з кіньми.
6.2.[19]45 р. боївка СБ здобула від переїзджаючих НКВД-ів в
с. Дзвиняч 570 м матерії, 125 кг цукру та 25 кг масла.
У звітньому періоді у зв’язку з масовими організованими оперативними діями військ НКВД та НКГБ, поширилась агентурна
освідомительська сітка НКВД та НКГБ, використовуючи переписи,
масові облави, на місці продукували масово сексотів. При переписах, крім технічних працівників, зв’язаних з переписом, були
оперативні працівники НКВД чи НКГБ з райцентрів. Вони на місці відбували контакт з раніше завербованими сексотами, як теж
встановляли нових. Крім того, майже всіх арештованих націоналістів-рядовиків випускали на село новооформленими під різними
видами (втік з тюрми, пересильного пункту, звільнили як х[в]орого, викрутився при допитах і т.п.). В підлісних та підгірських30 селах, де базувалися відділи УПА, число сексотів доходить навіть до
30 осіб. (Надвірнянщина: Пороги, Манява, Монастирчани, Зелена. В Станиславівщині: Нивочин, Глибоке, Посіч, Майдани). Крім
того, вповні опановані більшовиками села, які безпосередньо лучаться чи в близькому сусідстві з райцентром. Станиславівщині:
Пасічна, Ст. Богородчани, Ляхівці, Похівка, Ст. Лисець.
За час звітнього періоду викінчено справу: а/р Паневника Івана зі Солотвини. Паневник в 1939/[19]41 рр. [був] міліціо
нером РО НКВД в Солотвині, рівночасно агентом під пс. “Іванов”, згодом був переведений на агента-резидента. Мав на
зв’язку 9 с/о таємних повідомлювачів, з яких збирав матеріяли.
В середині місяця 1944 р. вступив знова у завгосп НКВД, при
тому був перебраний через РО НКГБ в Солотвині під попереднім
псевдом. (Протокол висланий). Викінчено справу с/о Гоголя Василя зі с. Космача Солотвинського р-ну, який зловлений більшовиками в облаві, був завербований на таємного повідомлювача
РО НКГБ. Матеріяли подавав через свою дочку. Всипав станичного Космача. Викінчено [справу] с/о зі с. Космач Зіняк Василя,
Солотвинського рай., зловленого більшовиками 22.12.[19]44 р.
в облаві на село. Сидів в Солотвинській тюрмі, завербований на
таємного повідомлювача РО НКВД під пс. “Залізняк”. Викінчено справу с/о РО НКВД в Солотвині Панасюк Анни зі с. Зарічче
к. Солотвини. Під час ревізії 7.12.[19]44 р. у неї знайдено націо
налістичну літературу. Під час короткого допиту була оформлена та випущена таємним повідомлювачем під пс. “Рожа”. Викінчено справу а/в Солотвинського [РО] НКГБ Іванишин Марії
30
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зі с. Майдан Солотвинського району, арештовану 21.1.[19]45 р.
під час облави на село. На допитах в [РО] НКГБ всипала Візновича Івана, станичну Зіняк Анну, Мороз Настю, Осадчук Евдокію, Зіняк Юстину та Зіняк Андрія. Після того була завербована
під пс. “Барханка ” та випущена на підставі того, що до нічого не
призналася. Викінчено справу а/в, бувш. станичного військ. Чіха
Василя зі с. Парище Ланчинського району, агента-внутрішника
під пс. “Чайка”. Для маскіровки дістав доручення творити уряд
сільради разом з Гереджуком Миколою та Федоровим Миколою
(станичний). Чіх мав бути у с-раді секретарем. В той сам спосіб
був випущений з тюрми Гереджук Микола зі с. Парище, який був
оформлений на агента під пс. “Пугач”. Під час слідства Гереджук
всипав дівчат: Федак Параню, Федак Анну, як їх, що збирали
харчі для повстанців. Теж назвав господарів, в яких перебували
повстанці. Гереджук випущений під маскою заст. голови с-ради.
Викінчено [справу] голови с-ради с. Пнів Надвірнянського району Козіва та секретаря с-ради Гандзюк Миколи, які виготовили та
передали на Надвірнянське РО НКВД список підпільників с. Пнів,
крім того, Козів повідомив телефонічно РО НКВД про пересування повстанських відділів через Пнів.
Викінчено справу Гандзюка Василя, Сметанюка Михайла,
Йосипенка Івана, Юрчика Дмитра і Коливайка Івана. Крім того,
показав більшовикам збіжевий магазин (1.500 кг) у Кричевського Миколи та магазин светрів у Курилюка Василя. Викінчено
справу Стефанів Івана с. Матвія [з] Солотвинського р-ну, який
працював лісомайстром, був три рази арештований та випущений, працював с/о РО НКВД в Солотвині, куди зчаста заходив
[повідомляти] про перебування в селі Майдан відділів УПА. Викінчено справу с/о погранвідділів НКВД зі с. Порогів Несторук
Ілька, зам. [в] с. Яблінка Солотвинського р-ну. Викінчено справу
а/в, бувш. члена ОУН під пс. “Оса”, який під час допиту всипав те
все, що знав, в тому числі і рай. провід. Дістав завдання підготовити баль, на нього запросити “Ромка” пов. СБ, “Дзвона” пов.
військ. та “Рубайла”. Під час балювання за повідомленням “Оси”,
на хату мало наскочити [РО] НКГБ та забрати згаданих живих.
Викінчено справу Отаманюка Павла зі с. Олеши Товмацького району. За першої більшовицької окупації працював с/о Товмач. РО НКВД. За німців та другої більшовицької окупації станичним ОУН. Злапаний в облаві в Долині, доставлений до Олеші, де
квартирував під час облави нач. [РО] НКГБ Щитінов. Під час допиту всипав те, що знав, опісля перевербований і випущений а/в
під пс. “Іванов”.
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Викінчено справу а/в Кравець Миколи, арештованого
органами НКГБ в половині січня, оформленого Товмацьким
[РО] НКГБ під пс. “Петров”.
Викінчено справу Горошничука Василя, зам. [с.] Хотимир,
рай. Товмач. Злапаний в облаві, оформлений на а/в РО НКГБ.
Викінчено справу Кицманюка Петра зі с. Похівка, а/в
РО НКГБ Богородчани під пс. “Байда”.
Викінчено справу Кицманюка Василя с. Івана зі с. Похівка,
а/в РО НКГБ під пс. “Дубенко”.
Викінчено справу Процюка Дмитра с. Михайла зі с. Колодіївка, ур. 1929 р., с/о дістав завдання виконати атентат на ком.
“Різуна”.
Викінчено справу Рожила Михайла с. Дмитра з Горохолини,
а/р РО НКГБ Богородчани під пс. “Жур”.
Викінчено справу Василюк Миколи с. Юрка, с. Горохолина,
с/о РО НКГБ Богородчани.
17.ІІ.1945 р.

“122”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 58, арк. 23-27.
Оригінал. Машинопис.
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№2
ЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 1945 Р.,
СКЛАДЕНИЙ ПРАЦІВНИКАМИ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ ОУН
“І-123” І “М-123”


25 серпня 1945 р.

Р.31.				 С т а н и с л а в і в щ и н а.31
Липень, серпень, 1945 р.
ІІ.32
В зв’язку з закінченням другої імперіялістичної війни в Европі, з настанням в ОУН періоду т.зв. “передишки” та зміни форм
масової збройно-революційної боротьби українського народу,
змінилась і внутрішна політика більшовицького уряду у відношенні до українського самостійницько-повстанчого та революційного руху. Зараз більшовицька партія і уряд, поставили перед собою основну ціль, ліквідацію в найкоротшому часі ОУН та
її збройних відділів УПА, по якій могли б вигідно експлуатувати
Україну. У звітньому періоді мета внутрішньої більшовицької політики осягалась:
а) терором,
б) пропагандою.
Виконавчим органом внутрішньої політики СРСР чи УРСР
являлись органи НКГБ-НКВД, які з великою активністю, солідністю і посвятою, виконували напрямні уряду згаданими вище
формами. Не можна ствердити, що органи НКВД-НКГБ реалізували пляни тільки згаданими методами. Це тільки зовнішні
ознаки їхньої роботи, які запримітить кожний, не вглибившись в
суть справи. Крім цих ознак, є ще третя форма здійснення цілей
більш[овицької] внутрішньої політики – агентурно-оперативні
заходи НКВД і НКГБ по ліквідації ОУН і УПА, які являються грізнішими і в результатах для них кориснішими попередніх. Висвіт
люється кожну з цих форм зокрема.
Т е р о р. Коли розкричений “срок зголошення з повин[н]ою”
зближався, а НКВД-НКГБ в теренах Станиславівщини не мало
бажаних вислідів, щоб примусити скриваючихся від побору в
ЧА та підпільників “до зголошення”, застосували масовий терор, що проявлявся в кіль[ка]денних, чи кількатижневих акціях,
31
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переводжених квартируючими відділами військ НКВД, в ареш
тах та вивозах родин на Сибір. Терор проявлявся в різних теренах більш або менш посилено та в неодному часі. В загальному
в теренах Станиславівщини до 20 липня ц.р. відбувались акції
менш поважні та не так тероризуючі, як по “сроці зголошення з
повин[н]ою”. Тому й терор у звітньому періоді можна поділити
на 2 етапи, розмежовані датою 20 липня. Це розмежування викликала більшовицька пропаганда (“хто не зголоситься до 20.7.
буде розстріляний, а рідня вивезена”), факт квартирування по
селах більших червоноармійських частин (від 200 до 2.000 бійців) та поступування більшовицьких військ НКВД під час акції
(розстріли, палення хат і т.п.). Саму акцію даного терену попереджала агентурна розробка терену, від якої залежала акція. В
деяких теренах лісистих, ця розробка зачиналась, щойно під час
квартирування ЧА, погранвійськ і внутрішних військ НКВД, коли
оперативні працівники РО і УНКВД-НКГБ, могли свобідно порушуватись між населенням та проводити свою роботу.
Найбільш поважні та в результаті для ОУН негативні, були
акції на протязі м. липня, в селах Богородчанського, Тисмени
цького і Лисецького району. В цих селах органи НКВД-НКГБ зуміли цілковито розложити ОУН та поліквідувати нижчі орг. клітини, СКВ, а частинно й боївки. На протязі м. серпня відбулись
поважніші акції в Товмацькому, Єзупільському, Солотвинському
і Ланчинському районі без поважніших втрат. В першому етапі зголосилися такі люди: рай. СБ-ст “Петро”, рай. госп. [реф.]
“Шуліка” і зброяр окр. в[ійськового] штабу “Дир”.
При кінці належить згадати, що квартируючі червоноармійські частини, в загальному участи в акціях не брали і до населення ставились позитивно.
При поважніших терористичних акціях, даний більшовицький
відділ заїздив до села в числі 100-500 чоловік, заквартирував, а
опісля з цього села робив наскоки на сусідні села. Ці наскоки були
денні і нічні. Вночі обкладали село заставами, головно від ліса, а
опісля якнайтихіше підсувались під село і ждали до рана. В селі
переводили основні труси, шукали за бункрами і допускались деяких грабежей. Крім того, перевіряли також поля, луги та ліси. При
перевірці поля, шукали виключно за бункрами, а при перевірці
лісу розкладалися в розстрільну і якнайтихше переходили лісом.
В лісі взагалі не стріляли, хиба когось стрінули.
З важніших кількаденних акцій були:
Дня 20.6.[19]45 р. до присілка Луква33 с. Росільна Солотвинського рай., приїхало 210 більшовиків. Тут вони окопалися
33
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та робили засідки по всіх кінцях села. Під час цього, вбили двох
людей, двох ранили, а двох арештували. Тут більшовики перебували протягом цілого тижня, при тім тероризували населення
дооколичних сіл.
Дня 26.6.[19]45 р. вночі більшовики в невідомій кількості вибралися з м. Галича, в напрям с. Пукасовець. Біля с. Курипова
заночували, а ранком подалися на с. Острів. Тут залишили кількох, а в більшості подалися на села: Перлівці, Суботів, Колодіїв,
Дорогів Галицького рай. Будучи в цих селах, робили провірку
цвинтарів. Наскоки ці були несподівані, але мимо цього, не заподіяли нічого.
Від 29.6. до 13.7.[19]45 р. проводили більш[овики] акції
в с. Горохолина Богородчанського рай. З днем 26.6.[19]45 р.
заквартирувало 30 більшовиків військ НКВД, 4 уряднички більш[овицької] адміністрації, директор держбанку і два
НКВД-сти (усі з Богородчанського райцентру). До 2.7.[19]45 р.
збирали по селі податки, а інші косили сіно. 2.7.[19]45 р. 20 більшовиків обскочило хату, в якій було двох кущовиків і цивільний
мужчина. Побачивши більшовиків, вибігли з хати, при чому більшовики забили цивільного мужчину. По цім пішли на могилу, висипану в 1941 р., зрізали хрест, а могилу розрили. 4.7.[19]45 р.
більшовики збираючи податки, арештували чотирьох мужчин.
10.7.[19]45 р. ці самі більшовики арештували двох мужчин і
від’їхали до м. Богородчан.
Дня 30.7.[19]45 р. до с. Братишів Товмацького рай. заїхало о
год. 3 досвіта 80 більшовиків з Товмача. В селі почали будити селян, наказуючи їм, щоб несли бандерівцям в ліс їсти, бо вони вже
певне поголодніли. Поводилися грубовато. Цілоденні розшуки
в селі не дали жодних вислідів. В селі заночували, а слідуючого
дня 1.7.[19]45 р. о год. 1 ночі, 25 більшовиків відійшли до присілка с. Нижнів Чехівка, та тут в хаті Ботчержука Гната застукали пов. військовика “Чумака” і станичного с. Нижнів “Карпа”, які
не мали часу ані виступити, ані скритися. Більшовики запропонували їм здатися, а коли вони відмовилися, більшовики казали
родині опустити хату, а самі почали кулеметами обстрілювати
будинок. Хлопці боронилися до год. 4 ранку, а тоді “Чумак” застрілився, а “Карпо” здався живим. Забравши у вбитого зброю
і “Карпа”, відійшли до Братишева. Тут відбувся мітинг, на якому
просили і грозили, щоб голосилися “з повин[н]ою”. В Братишеві
заночували, а слідуючого дня 3.7.[19]45 р. 60 з них подалося до
сусіднього с. Нижнів. 40 увійшло в село, а 20 розбрелось по полі
під лісом, перешукуючи збіжжа та копиці. Під одною з копиць за-
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стали сплячими інстр. місцевого куща “Дніпра” та стрільця “Журавля”. Від сплячих забрали зброю, а тоді їх побудили і забрали
зі собою. Решта стрільців цього куща, що спали в поблизьких кущах, відстрілюючись відступили. В селі перевели сильні труси та
не знайшовши нікого, вернулися знова до Братишева, де й заночували. Слідуючого дня 4.7.[19]45 р. перевели розшуки в лісі між
селами Братишів і Вікняни, однак без успіхів. Заночували знова
в Братишеві, а ранком 5.7.[19]45 р. перевели труси і розшуки в
присілку с. Братишів Загір’я. Шукали по господарствах і полях, а
не найшовши нічого, о год. 13 вернулися до Братишева, а звідсіля, о год. 16 [вибрались] усі до Товмача.
Дня 30.6.[19]45 р. о год. 4, до с. Кутиська Товмацького рай.
заїхало 60 більшовиків з Товмача. В’їхавши незамітно в село,
зловили трьох мужчин. Опісля цілоденні розшуки не дали жодних
успіхів. Заночували в селі, а слідуючого дня 1.7.[19]45 р. зробили в селі мітинг, обговорюючи широко звернення уряду УРСР та
обіцювали не карати тих, що зголосяться “з повин[н]ою”. Заночували знова в селі, а на другий день 2.7.[19]45 р. пішли всі в ліс
між Ку[ти]ськами а Думкою, переходячи його лініями, зрідка пострілюючи. Не знайшовши нічого, вернулися на ніч до Кутиськ та
не ночуючи, ніччю з 2. на 3.7.[19]45 р. пішли на присілок Кутиськ
Луги, переводили тут сильні труси. Обскакували поодинокі хати,
будили господарів та не знайшли нічого. По полудні вибрались в
сторону братишівських піль, поробили тут по полях засідки і так
пролежавши до год. 9 слідуючого ранку, рано питали пастухів по
полі, кудою пішли бандерівці, та одержали негативні відповіді. По
полудні вернулися до Кутиськ, а о год. 17 від’їхали до Товмача.
Дня 30.6.[19]45 р. о год. 8 рано, до с. Олеша Товмацького
рай. заїхало 80 більшовиків спецвідділу НКВД з кухнею. З ними
був голова РВК Шептекіта і ще кількох урядників з району, які зараз пішли до сільради на якусь конференцію з головою сільради
Гірняком Іваном, а решта відпочивали в школі, не перепрова
джуючи того дня розшуків. Слідуючого дня 1.7.[19]45 р., вже
від ранку, почали шукати за бункрами та перевіряти документи.
В полудне зробили мітинг про “повин[н]у”, в справі надходячих
жнив, контингентів і т.п. По полудні 30 більшовиків пішло лісом
до присілка Олеші Свинилів, стріляючи лісом по обі сторони дороги, не входячи в ліс. В присілку шукали по хатах за криївками,
забираючи при тому харчі, горілку, тютюн. Перед вечером вернулися до Олеші і тут заночували в школі.
Слідуючого дня 2.7.[19]45 р. знова ходили по селі, головно
по віддалених від села хуторах, шукаючи бандерівців. Не знай-
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шовши нікого, в 11 год. від’їхали через присілок Мостиська, де
принагідно зловили Футуйму Николу, укр., ур. 1920 р., симпатика, до с. Будзин Товмацького рай. Тут зараз зробили мітинг, на
якому обговорювали справу зголошення з “повин[н]ою”. Грозили, що коли населення не буде прихильно ставитися до рад.
влади, то поголовно вивезуть всіх на Сибір. В с. Будзин нібито
заночували, а о год. 24 вибралися через с. Одаїв до Товмача. Дорогою між селами Боска а Кутиська, вистрілили 15 білих ракет і
кілька серій з ППШ.
Дня 1.7.[19]45 р. о год. 14, 100 більшовиків приїхало двома
автами під с. Стриганці Тисменицького рай. Розстрільною увійшли в село і зловили дві дівчини, яких показав “Лемко”, “розкаяний” б. рай. військовик, що був тепер разом з ними. Цими
дівчатами були “Орися”, рай. провідниця, та “Палажка”, кущева.
Більшовики нікого більше не зловили, заночували в Народному
домі, заложивши радіо-апарат.
2.7.[19]45 р. о год. 6 рано, ті самі більшовики разом із “Лемком”, котрий їх провадив, увійшли в с. Довге Тисменицького рай.
Тут нікого не зловили. Опісля полем і лісом підійшли під с. Рошнів Тисменицького рай., де в лісі над селом зловили Гросберга
Юліана, укр., ур. 1927 р. в Рошневі, що осінню 1944 р. був харчевим куща, а тепер лічив ранену руку. Більшовики були вже його
пустили, однак “Лемко” вияснив, що це за один і вони взяли його
зі собою до села. Тут переводили трус і заарештували одну стриганецьку жінку, що прийшла до своєї рідні. Заночували в місцевому фільварку, а ранком слідуючого дня подалися в напрям
Юрківки і тут на краю ліса спалили кілька буд, що їх збудували
цивільні, які крилися від більшовиків. Звідси пішли лісом до Миловання і під селом вбили одного чоловіка, а одного ранили.
Дня 1.7.[19]45 р. до с. Гринівка Богородчанського рай. приїхало около 75 більшовиків спецвідділу НКВД та квартирували до
12.7.[19]45 р. В часі їх постою, приїзджали з району НКВД-сти
і разом переводили труси, при чому арештували 14 мужчин і
від’їхали до району. Ті самі більшовики зробили 12.7.[19]45 р.
наскок на сусідне с. Нивочин, де відкрили бункер з текстильними
товарами (протокол залучується).
Дня 5.7.[19]45 р. відділ більшовиків в числі 50 осіб з м. Галича пішов до с. Пукасовець, де зловили чотирьох мужчин, а в
с. Блюдниках одного. Перейшли село Темирівці та Мединю, де
зловили двох мужчин. По тім пішли в ліс та злучились із більшою
частиною більшовиків. Дня 6.7.[19]45 р. всі разом наскочили на
с. Викторів, де зловили чотирьох мужчин.
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Від 12.7.[19]45 р. до 21.7.[19]45 р. в с. Глибівка Богородчанського рай. переводили труси спецвідділ НКВД в числі 100 осіб.
В часі їхнього постою приїзджали до села НКВД-сти з рай. Богородчан і разом переводили акції. В часі акцій відкрили два орг.
госп. бункри, з яких забрали товарів на суму 50.000 тис. і два
бункри окр. осеред. СБ в лісі, з яких забрали архів ООСБ. Ареш
тували 5-ох мужчин і сконфіскували дві господарки.
Від 12.7. до 22.7.[19]45 р. спецвідділ, разом з рай. відділом
НКВД, переводили акції в с. Глибоке Богородчанського рай. В
часі акції арештували трьох мужчин, яких відіслали в район зголоситися “з повин[о]ою”. За всипом одного зголошеного відкрили бункер, з якого арештували трьох мужчин. Крім цього,
арештували ще чотирьох мужчин і відкрили 15 порожних бункрів.
(Протокол зал.).
Від 14.7. до 3.8.[19]45 р. переводив РВ НКВД акції в с. Темирівці Галицького рай. В часі акцій арештували 13 мужчин, 3 жінки
і вивезли одну родину.
Дня 24.7.[19]45 р. до с. Рошнів Тисменицького рай. заїхало
около 150 більшовиків з Тисмениці і заквартирували в радгоспі.
Вечером того дня 50 наскочило на с. Миловання і на весіллю в
одного господаря, зловили 8 старших мужчин, яких слідуючого
дня всіх випустили. При повороті стрінулися більшовики з переходячою з Вільшаниці до Миловання рай. боївкою СБ “Крука”,
счинилася перестрілка, у висліді якої був важко ранений кулеметчик “Орлик”. Боївка відступила, а ранений відстрілювався аж
до страти притомності. Непритомного забрали більшовики до
Рошнева і він слідуючого ранку помер. Слідуючого дня ціла ця
група більшовиків наскочила на с. Довге, де зловили 7 мужчин
і дві дівчини, курієрки з Єзупільського рай. Мужчин відставлено
до Тисмениці на воєнкомат, звідки їх слідуючого дня випустили,
а дівчат передано до Єзуполя. 26.7.[19]45 р. до с. Рошнева приїхало ще 50 більшовиків погранвійськ НКВД, які заквартирували
в радгоспі, а до с. Вільшаниця 80 більшовиків з району на стале квартирування. Разом з ними приїхали оперативні працівники РВ НКВД-НКГБ для розробки терену. Під час постою щоденно
роз’їзджалися більшовики по сусідних селах на мітинги в справах
пропагандивних, господарських та наладнання адміністративного апарату. Робили несподівані наскоки на села та заставляли
довкола сіл та попід ліси застави та засідки. Під час такого наскоку відділу погранвійськ НКВД на с. Довге вдень 4.8.[19]45 р.,
зловлено живим боївкаря рай. боївки СБ “Славка”, якого по кількох днях випустили. Побут цих відділів тривав до 11.8.[19]45 р.,

59

а під час цього зловлено по селах 24 мужчини і одну жінку. Були
також випадки грабунків та насилення жінок.
Дня 25.7.[19]45 р. о год. 20, зайшли з поля розстрільною до
с. Братишів Товмацького рай. 30 більшовиків та перевіряли вертаючих з поля мужчин. Між іншим[и] ішов заст. ком. куща “Мамай”, якого теж довго перевіряли, а в кінці пустили. Слідуючого
дня ходили по полі. Одні з них поперебиралися в цивільні одяги,
нібито втікали перед більшовиками в ліс, а другі їх гонили. Одначе цим підступом не вдіяли нічого. 30.7.[19]45 р. дійшло до тих
30 ще 25 свіжих (боївка УНКВД під ком. Комарова) та заквартирували в селі. 7.8.[19]45 р. 8 з них перебравшись за бандерівців
з групи УПА “Орлика”, ходили по Нижневі і Братишеві, шукаючи
зв’язку з “Орликом” та організуючи харчі. Внаслідок цеї провокаційної поведінки заарештували опісля кілька дівчат. В цьому селі
більшовики квартирують і дальше.
Дня 26.7.[19]45 р. до сс. Грушка, Бортники, Гостів та Богородичин, Отинійського рай., заїхало около 300 більшовиків. Вони
робили сильні пошуки по полях, лісах, ставляли засідки і т.п. В
Грушці зловлено чотирьох мужчин. З деяких сіл вибралися до
1.8.[19]45 р., в Грушці частина (около 50) квартирує і дальше.
28.7.[19]45 р. до с. Олеша Товмацького рай. наскочило
50 більшовиків, які при розшуках зловили двох мужчин, з котрих
одного пустили, а другого заангажували до фізичної праці, на
постою [РВ] НКВД в Товмачі. Слідуючого дня 20 з них зробило
наскок на присілок Соколів, де в ліску зранили одного мужчину.
Зраненого опісля розірвали гранатою. В присілку Свинилів зловили двох мужчин та здемаскували хату боївкаря СБ “Сокола”,
що стояла пусткою. Вибралися зі села 1.8.[19]45 р.
28.7.[19]45 р. до с. Будзин Товмацького рай. приїхало
60 більшовиків спецвідділу УНКВД та 10 стрибків з Товмача.
Робили сильні розшуки. Витягнули з криївки Готюра Івана, якого сильно побили. Арештували одного поляка та обох відставили до Товмача. Слідуючого дня робили облаву в с. Делева,
однак без успіхів. В Будзині на мітингу визначили закладників.
30.7.[19]45р. під час подвійних розшуків грабували так, що з
села везли майно фірами. 30.7.[19]45 р. вибралися до с. Делева.
29.7.[19]45 р. 5 пограничників та рай. НКВД з Яремча робили облаву в с. Білі Ослави, залишаючись на побут в селі.
2.8.[19]45 р. вони відновили сільраду в с. Білі Ослави та арештували Поварчука Василя, літ 15, Познанського Дмитра, Познанську Параску, Щербак Михайла та Струк Василя.
Від 1.8.[19]45 р. до 23.8.[19]45 р. квартирував спецвідділ
УНКВД в с. Горохолина Богородчанського рай. та робив випади
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на села цього ж району, як Грабовець, Похівка і Горохолина Ліс.
У випаді на с. Грабовець, арештував двох мужчин та три жінки, та
вивезли одну родину. У випаді на с. Похівку арештували чотирьох
мужчин і дві жінки. Крім того, відкрили один бункер, в якому сиділо трьох мужчин, з яких один застрілився, а два здалися живими.
В часі випаду на с. Горохолина Ліс, арештували сімох мужчин та
одну жінку. В часі квартирування в с. Горохолина [прис.] Липники, арештували одного мужчину і дві жінки.
Дня 12.8.[19]45 р. спецвідділ УНКВД в числі 800 осіб, переводив облаву на ліс Стінку і села: Ямницю, Колодіївку, Добрівляни, Узінь. Під час облави на ліс і згадані села більшовики не
мали жодних успіхів, за виїмком с. Ямниці, де в оборозі найшли
двох мужчин. Один зі знайдених застрілився з пістоля, другого
арештували.
Крім великих акцій, переводжуваних спецвідділами УНКВД
та їхніми оперативними працівниками, відбулось в терені цілий
ряд дрібних акцій (однодневних) чи наскоків, переводжуваних
силами рай. відділів НКВД під керівництвом рай. оперативних
працівників та оперпрацівників УНКВД-УНКГБ. Метою цих дрібних акцій було:
а) ліквідація чи арешти поважніше заангажованих в орг. роботі людей,
б) контакт оперпрацівників НКВД-НКГБ з агентурою,
в) терор населення,
г) ширення пропаганди.
Ці вище наведені чинники використовувались в акціях повністю, однак найбільше уваги присвячували другій точці. Дуже часто
приїзджали до села і не зробивши нічого, від’їзджали, або задоволялись припадковим арештом людини, яка давала мінімальні
услуги ОУН. Це пояснюється в першу чергу маскуванням головної
(агентурної) роботи. Такі акції відбувалися звичайно так:
Більшовицькі відділи в числі від 50 до 150 чоловік ніччю підходили під дане село, обкладали з усіх сторін заставами, а решта
відділу чекала під селом до рана. Як тільки розвиднеться, усі входили в село, переважно тихо, без стрілу і робили труси. Найскоріше стараються робити труси в підозрілих господарів і в більших господарствах. При трусах побивають населення, а також
грабують, що тільки вдасться. На знак білої ракети усі збираються в означеному місці, а звідти відходять малими групками, чи
стрілецьким рядком. При облавах в підлісних селах, стараються бути забезпечені від нападів відділів УПА. Були також випад-
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ки, що деякі відділи заходили ніччю в село, ходили по селі, попід
хати та надслухували, де що робиться. Крім того, ніччю робили
засідки на поважніших шляхах, стежках і т.п. Важніші з них це:
Дня 12.6.[19]45 р. група стрибків з Яремча зробила засідку
в с. Заріччу над Прутом. На цю засідку натрапили два стрільці з
самооборонного куща. Більшовики відкрили по них вогонь. У
висліді, один зістав ранений, але мимо того обидва втекли.
Того самого дня відділ РВ НКВД зробив ревізію в с. Чорний
Потік, при чому арештували три дівчини: Юращук Анну д. Онофрія, Тимієвську Василину та Дячук Марію.
15.6.[19]45 р. о год. 13, до с. Тустань Єзупільського рай.,
зі сторони с. Медуха, заїхало 32 більшовиків і розпочали труси
і розшуки. При помочі дротів знайшли криївку Кловака Федя, з
якої витягнули 5 мужчин:
1) Кловака Федя, ур. 1900 р.
2) Кловака Дмитра, ур. 1905 р.
3) Любия Михайла, ур. 1908 р.
4) Кохністер Ярослава, ур. 1915 р.
5) Ива Федя, ур. 1902 р.
Половлених мужчин забрали до сільради і розпочали коло
них робити стійку. Всі заночували в школі. О год. 22, 15 з них зробили засідку між селами Тустань, Хоростків, на якій убили Крису Володимира. Слідуючого дня переводили труси і розшуки по
селі, однак нікого не зловили і о год. 14 вибралися до Єзуполя.
16.6.[19]45 р. до с. Чорний Потік з напрямку Лоєва, прийшло 70 більшовиків, які перебули тихо в селі через ніч, а ранком
17.6.[19]45 р. убили ком. СКВ “Грома”, сотенного інструктора
УПА “Палія” з одним стрільцем, та арештували Со[…]а Івана і Іваночко Івана.
17.6.[19]45 р. більшовики в числі 30 осіб заїхали до с. Хоростків і зловили дівчину Чав’як Параску, літ 18, але вона “втек
ла їм з рук”. По полудні, о год. 15 від’їхали до Єзуполя. Від 15 до
20.6.[19]45 р. більшовики з Галича робили засідки над селами
Пітрич і Козина Єзупільського рай. Вислідів зі засідок не мали.
15.6.[19]45 р. до с. Чукалівка Лисецького рай. прийшло
40 більшовиків (відділ НКВД). В селі арештували трьох дівчат і з
ними відійшли до м. Лисця. По двох днях дівчат випустили.
Цього самого дня приїхало до с. Саджави Богородчанського рай. з м. Богородчан около 40 стрибків, між якими було три
НКВД-сти, прокурор і директор місцевої молочарні. В селі переводили труси, з причини ліквідації молочарні, при чому арештували п’ятьох працівників місцевої молочарні. Арештованих забрали до м. Богородчан, а після двох днів звільнили.
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17.6.[19]45 р. около 30 більшовиків погранвійськ НКВД зробили облаву на с. Братківці Лисецького рай., при чому арештували одну дівчину, з якою від’їхали до м. Станиславова.
17.6.[19]45 р. група стрибків з Яремча, зайшла до господаря Івасюка Олекси, літ 55, с. Дора, присілок Переніс, удаючи
з себе стрільців УПА, спровокували господаря на розмову, після
чого його арештували.
15.6.[19]45 р. зробили більшовики засідку в с. Раковець Солотвинського рай. та арештували чотири особи.
18.6.[19]45 р. о год. 23, більшовики в числі 45 осіб відділу
пограничного НКВД з Порогів, зробили облаву на с. Кричка Солотвинського рай., при чому арештували 8 осіб.
19.6.[19]45 р. в с. Зарічча над Прутом Яремчанського рай.
відділ НКВД зробив вечором засідки навколо села. О год. 23 на
одну з застав натрапив відділ УПА з сот. “Крука”. Пробиваючися, відділ звів бій, під час якого більшовицька застава втекла,
залишаючи чотирьох убитих на місці бою. Втікаючі більшовики
вилізли на свою другу заставу, яка їх обстріляла. У висліді було
12 більшовиків вбитих, а 9 ранених. По стороні УПА двох убитих.
20.6.[19]45 р. о год. 10 рано, до с. Комарова Галицького рай.
прийшло 25 більшовиків опер. працівників РВ НКВД і УНКГБ з
охороною. В селі задержались півгодини, опісля від’їхали в напрям с. Сокола до Блюдник, звідки поїхали до Галича. Цього дня
мали в згаданих селах стрічі.
20.6.[19]45 р. до с. Чукалівка Лисецького рай. приїхало около 75 більшовиків відділу НКВД і переводили основні труси, але
нічого не знайшли та від’їхали в сторону м. Лисець.
Того самого дня, до с. Чернієва Лисецького рай., приїхало около 30 більшовиків (залізнодорожне НКВД). В селі переводили труси, при чому арештували Партисик Дмитра с. Івана,
ур. 1911 р., що крився від ЧА. Перед вечером відійшли в сторону
с. Забережа.
21.6.[19]45 р. до с. Комарова приїхало 18 більшовиків. В селі
переводили труси, а нічого не знайшовши, від’їхали до с. Підгородь. Тут злучилися з іншими та зробили заставу в лісі Діброва,
яка тривала до другого дня. Ранком перейшли частину Комарівського ліса і перейшли до м. Галича.
21.6.[19]45 р. около 150 більшовиків (Богородчанське і Лисецьке РВ НКВД) робило облаву на с. Ст. Богородчани цього ж
району. В облаві арештували двох мужчин і чотири жінки. Одному
зі зловлених мужчин “вдалося втечи”. Перед вечером від’їхали в
напрям м. Богородчан.

63

21.6.[19]45 р. 100 більшовиків робило облаву на ліс між селами Пітрич і Козина Єзупільського рай. Не зловивши нікого в
лісі, зійшли в с. Пітрич, обскочили хату Коржака Остапа та почали переводити сильні труси. Під час того знайшли криївку, в якій
крився Коржак Остап, укр., літ 25. Згаданий Коржак вискочив з
криївки і почав втікати в напрям лісу, де став ранений, одначе
втікав дальше. Під час втечі став вбитий. Не зловивши в селі нікого, вернулися вечером в район Галич.
21.6.[19]45 р. через с. Лани Єзупільського рай. переїздив з
Делієва НКВД-ст Мазур і стрінув по дорозі Евандзівського Степана, якого забрав зі собою до Єзуполя.
22.6.[19]45 р. більшовики в силі 10 чоловік, враз зі стрибками з Єзуполя, переходили ліс біля сс. Водники та Дубівці, а також поля біля с. Лани Єзупільського рай., але нікого не зловили.
8 стрибків пішло до присілка с. Деліїв Футульма та арештували
Ганьча Юрка, укр., ур. 1893 р., та Дудку Василя, укр., ур. 1902 р.
По полудні зійшлись знова в лісі над Дубівцями, звідки від’їхали з
арештованими до Єзуполя.
22.6.[19]45 р. о год. 13, до с. Стриганці Тисменицького рай.
заїхало з Тисмениці 40 більшовиків, на конфіскату майна Баранецького Михайла, якого сина Володимира хворого на тиф, зловили в облаві 8.5.[19]45 р. Заставши приготованих на конфіскату, побили вікна і двері в порожній хаті, а о год. 15 від’їхали до
Тисмениці.
22.6.[19]45 р. 70 більшовиків з Тисмениці обложили заставами від ліса с. Клубівці Тисменицького рай. Увійшовши в село,
перевели по господарствах труси, шукаючи головно харчів. З селянами поводилися ординарно. В нікого нічого не знайшовши,
о год. 11 вибралися до Тисмениці.
23.6.[19]45 р. 9 більшовиків приїхало американським авто
до с. Довге Тисменицького рай. і заїхали до голови рибгоспу Собецького Петра за рибою. Риби не застали. В той час від Дністра
переходили селяни, несучи рибу, ловлену для себе. Більшовики
рибу цю повідбирали і поїхали до Станиславова.
23.6.[19]45 р. на с. Королівку Товмацького рай.34 досвіта наскочили більшовики і убивають втікаючого від облави стрільця із
цеї станиці “Хмару”. Цього самого дня вечером о год. 22, зайшли
до сусіднього села Грушка Товмацького рай.35 та ходили цілу
ніч по селі, слідкуючи за рухами. Під час цього зловили Берчика
34
35
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Івана, який криється, однак він під час провірки документів утік,
хоча більшовики за ним стріляли.
Ця сама група більшовиків в числі 35 осіб переїздила з
с. Грушка через села Пужники, Бортники, Прибилів, Товмацького рай.36, ловлячи по дорозі чотирьох старших людей.
25.6.[19]45 р. відділ більшовиків з рай. Богородчан прийшов
до с. Лесівка цього ж району, а згодом до цього села прийшло
около 25 більшовиків з Чорного ліса. Разом переводили труси по
господарствах, вказаних стрільцем “Залізняком”, але нічого не
знайшли. З цього села вибралися до с. Ст. Богородчани, де зловили двох стрільців зі сот. “Вивірки”, “Николу” і “Довбню”. При
помочі цих стрільців витягнули з бункру 6 мужчин та одну дівчину. Частина більшовиків повела арештованих до м. Богородчан,
а інші вибралися в сторону Саджави.
27.6.[19]45 р. о год. 3 ранку, 50 більшовиків з Тисмениці обложили заставами від ліса с. Погоня Тисменицького рай., а в селі
переводили труси, під час яких зловили трьох мужчин загрожених, а не крилися: Островського Василя, ур. 1928 р., укр., Качурика Михайла, ур. 1906 р., укр., Мисюрака Івана, ур. 1900 р., укр.
О год. 9 перед полуднем від’їхали до Тисмениці, забираючи половлених, яких слідуючого дня всіх звільнили.
29.6.[19]45 р. ніччю поробили більшовики засідки по дорогах і попід ліси біля сіл і присілків, Думка присілок села Одаїв,
Загір’я присілок с. Братишів, Смерклів присілок с. Нижнів, Кутиська та Братишів Товмацького рай. Просидівши цілу ніч і не
зловивши нікого, ранком 30.6.[19]45 р. забралися незамітно до
Товмача.
29.6.[19]45 р. до с. Надорожна Товмацького рай. наскочило
60 більшовиків, переводячи сильні труси і пошуки за бункрами.
Не зловивши нікого, виїхали до Товмача.
29.6.[19]45 р. до с. Хом’яківка прийшло около 100 більшовиків (Лисецький відділ НКВД). В селі переводили основні труси, при
чому арештували одного мужчину (знайшли бефон). При трусах
нічого більше не знайшли і від’їхали в сторону м. Станиславів.
29.6.[19]45 р. вночі з 29/30.6.[19]45 р. 73 пограничники
НКВД зайшли непомітно в ліс коло с. Манява і ранком кількома групами скочили в село та арештували 8 людей, між якими
стрільця “Кирила” з кур. “Скажених”.
Вночі з 30.6./1.7.[19]45 р. 60 пограничників з Порогів наскочили на с. Кричку Солотвинського рай. Їх провадив б. стрілець
відділу “Іскри”, “Соловей”. Вночі більшовики ходили по хатах та
36
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провокували людей, при чому побили одного мужчину та одну
хвору жінку, крім того, арештували трьох людей.
30.6.[19]45 р. до с. Боднарова Галицького рай. приїхало
30 пограничників НКВД. В селі арештували чотирьох мужчин і
від’їхали до с. Височанки, де у двох господарів пограбили годинники і убрання.
1.7.[19]45 р. в с. Тязів Галицького рай. відбулася облава. З
більшовиками приїхав Чорний Корнило пс. “Лемко”. В селі відкрили один бункер, в якому закидали гранатами одного хлопця,
а двох хлопців і одну жінку арештували.
1.7.[19]45 р. 120 пограничників з Надвірної провіряли ліси
між селами Пнів, Лоєва і Стримба Надвірнянського рай. Коло
Лойови зловили двох стрільців, одного розстріляли на місці, другого забрали до Надвірної.
1.7.[19]45 р. в лісі над селом Майдан Горішний Ланчинського
рай. під час наскоку на ліс впали в бою з більшовиками рай. [інф.]
СБ “Бурлака” та його співпрацівник “Бігун” та один стрілець.
2.7.[19]45 р. до с. Петрилів Товмацького рай. заїхало около 80 більшовиків, які переводили розшуки та труси та однак не
зловили нікого. Перед вечером вибралися із села. (Підозрівається стрічу з а/в – справу ведеться).
6.7.[19]45 р. 80 пограничників зробило наскок на шпиталь
відділу “Іскри” у лісах над Манявою. Убили чот. “Нечая” та двох
стрільців. Живими зловили двох (усі хворі на тиф).
6.7.[19]45 р. о год. 21 вечером, 30 більшовиків, що стало
квартирувало в с. Рошнів Тисменицького рай., працюючи стало
там у радгоспі, наскочило на с. Стриганці Тисменицького рай.
Розподілились на дві групи почали окружати хати, в яких вечеряли боївкарі пропагандивної групи “Степана” і боївкарі СБ. В
той час дівчата, що готовили їм вечерю, верталися домів. Більшовики завважили їх і почали до них стріляти. Дівчата скрилися
в поблизьких хатах. Більшовики почали освітлювати село ракетами та стріляти за відступаючими стрільцями. Жертв не було. О
год. 22 більшовики відійшли до Рошнева.
6.7.[19]45 р. о год. 20 вечером, до с. Дубівці Єзупільського
рай. прийшло 60 більшовиків з м. Єзуполя та обложили село засідками по всіх дорогах, а також від Дністра. На засідку над Дністром набрів припадково “Ігор” зі своєю боївкою. Зав’язався бій,
у висліді якого впало 5 більшовиків і один ранений. Між убитими
один ст. лейтенант. Зі сторони боївки жертв не було. Досвітком
обложили більшовики хати 5 родин, котрих вивезли. Обскакували рівно ж і сусідні хати, переводячи строгу контролю мешканців.
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Вивезено тоді такі родини: Кудла Анну, літ 55, Добовську Теодозію, літ 40, Коржак Антіна, літ 50, Коржак Теодозія, літ 40, Вовчук
Доню, літ 22, та Озорко Мирона, літ 46, з жінкою Явдокією, літ 35.
Ця остання родина була вже арештована та опісля випущена.
Майно цих родин сконфіскували. О год. 6 рано, більшовики з виселеними родинами від’їхали до Єзуполя.
7.7.[19]45 р. о год. 17, 20 більшовиків зробили засідку на Дністрі недалеко Козини Єзупільського рай. В той час Дністром пере
правлялись Ковальчук Михайлина, укр., ур. 1925 р., Ковальчук
Михайло, ур. 1931 р., і Ковальчук Іван, ур. 1929 р. Усі з Козини і їх
більшовики половили. На засідці з більшовиками був мешканець
Козини Белей Василь, що добровільно зголосився. О год. 20 більшовики забрали зі собою половлених та від’їхали до Єзуполя.
7.7.[19]45 р. до радгоспу в с. Рошнів Тисменицького рай.,
приїхала група більшовиків, на зміну тим, що там квартирували.
“Попередніх змінили за сприяння бандеровцям”, бо коли приїхало [РО] НКВД ліквідувати маєток Гросберга Юліана, сина котрого за вказівками “Лемка” арештовано, то більшовики, що квартирували в Гросберга, не дозволили грабувати хати, а самому
Гросбергові дали змогу втечи. (Згаданий Гросберг підозрілий як
с/о). Новоприбулі першого дня зробили наскок на Стриганці. В
Рошневі кожної ночі роблять по 6 до 8 застав, кожний раз в іншому місці, ходять на стежі до Стриганець і Миловання, ніччю босо,
деколи роблять застави за Милованням біля цвинтаря, при дорозі, що веде до с. Буківна.
8.7.[19]45 р. о год. 12 вночі, 70 більшовиків в тому числі з
Яремча, з Квітчуком Йосифом, зробили наскок на с. Чорний Потік та через цілу ніч держали в облозі зв’язкові хати. Рано другого дня арештували дві дівчини з с. Чорні Ослави, які прийшли на
зв’язок.
8.7.[19]45 р. о год. 2, до с. Чукалівка Лисецького рай. приїхало 50 більшовиків (військо НКВД). В селі зрізали хрест на могилі стрільця “Залізняка”, з підр. СКВ, а інші переводили основні
труси, при чому арештували Вацебу Гната с. Петра, літ 45, жінку
Варвару, літ 43, і сина Тому, літ 15, та Влашена Михайла с. Федора, літ 33. 0 год. 11 відійшли в сторону с. Радча.
Цього самого дня в с. Павелчі Станиславівського рай. відбулася облава, яку робив спецвідділ в числі около 120 осіб. В облаві арештовано трьох дівчат і забили одного мужчину.
11.7.[19]45 р. до с. Блюдник Галицького рай. приїхало
150 більшовиків, де провели облаву, при чому зловили чотирьох
мужчин і спалили два обороги.
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12.7.[19]45 р. 10 стрибків та два НКВД-сти арештували в
с. Стримбі Надвірнянського рай. Шкрум Магду (станична “Калина”), Гаврилюк Емілію “Роза”, Збігла Доню (харчева), Свідрук
Марію (жінка сот. “Завзятого”). Цих людей показав стрілець “Сатана” з відділу УПА “Завзятого”.
13.7.[19]45 р. спецвідділ НКВД в числі 100 осіб переводив
облаву в с. Микитинцях Станиславівського рай. В облаві зловили Гулчака Івана с. Николи, ур. 1923 р., стрільця з сотні “Шума”
пс. “Крук”. Згаданий завів до бункру, з якого витягнули трьох
мужчин. Більшовики перевіряючи поле довкола села, зловили
6 мужчин, крім цього, арештували 4 бронірованих, яких після
переслухання на місці відпустили. Арештували ще одну жінку і
разом з іншими від’їхали до Станиславова.
15.7.[19]45 р. о год. 9 рано, від сторони Станиславова
над’їхало 100 більшовиків трьома автами та заїхали в с. Рошнів
Тисменицького рай. В селі ходили по хатах та когось шукали.
Опісля частина пішла лісом, а частина селом до сусідного села
Юрківки цього ж району, де були придержали та зразу випустили
Лабу Настю. Опісля подалися до с. Миловання, де знова пере
вели короткі розшуки, після цього пішли в Рошнівський ліс і в
год. 16 від’їхали в напрям Станиславова.
17.7.[19]45 р. на с. Струпків Отинійського рай. наскочило
150 більшовиків і зловили 15 мужчин, що ховалися на полі та всіх
відставили до Отинії.
17.7.[19]45 р. на с. Олешів Товмацького рай. наскочили ранком 35 більшовиків, які зловили “Овада”, “Рися” і його сина, забрали з криївки зброю та бібліотеку місцевої читальні, яку спалили. Арештованих під час конвою до с. Острині, хотів відбити відділ УПА, одначе втекли тільки “Овад”, а раненого “Рися” більшовики добили. Господарство, на якому їх зловлено, зліквідували.
18.7.[19]45 р. спецвідділ НКВД заїхав панцирним поїздом
до с. Павелча Станиславівського рай. В селі провадили перевірку документів. Під час перевірки арештували дві жінки і одного
мужчину.
Дня 19.7.[19]45 р. рай. НКВД арештувало дівчину Вацик Василину з Зарічча над Прутом Яремчанського рай. та пограбили
кілька хат.
19.7.[19]45 р. до с. Рошнів Тисменицького рай. заїхало трьома автами 90 більшовиків і зловили курієрку Макар Ольгу. Скочили ще на Стриганці та Довге, а вечером зробили мітинг в Милованні і від’їхали до Тисмениці.
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23.7.[19]45 р. більшовики, що стояли на постою в с. Острові,
наскочили на Темирівці Галицького рай. В часі акцій арештували
5 мужчин і вивезли одну родину та ранили одного мужчину, якому вдалося втечи.
24.7.[19]45 р. о год. 4 рано, більшовики погранвідділу з Порогів обложили с. Кричка. Рано переводили арештування та труси. До год. 8 рано арештували около 20 осіб. Тоді СКВ почало на
них стріляти, більшовики повтікали, а арештовані розбіглись. По
одній годині більшовики вернулись до села та арештували 7 осіб.
24.7.[19]45 р. о год. 5 по полудні, більшовики в числі
100 осіб обложили с. Раковець Солотвинського рай. та арештували 10 осіб. На засідці впали Семенчук Василь та Поляків Василь, літ 50.
26.7.[19]45 р. 60 більшовиків з Коропця наскочили на с. Новосілку Товмацького рай., де зловили трьох мужчин, яких слі
дуючого дня випустили. Перед полуднем наскочила частина їх
на сусідне село Петрилів Товмацького рай., де під час розшуків
забили одного мужчину та двох зловили. Ніччю робили в обох селах засідки понад Дністер, одначе безуспішно.
26.7.[19]45 р. до с. Делієва Єзупільського рай. приїхало з
району 14 більшовиків, а з ними двох вислужників Цимбалістий і
ще один, що їхав по свою жінку. На повертаючих зробив кущ засідку і знищив одного ст. лейтенанта зі Станиславова, що їхав
“вбити хоч двох бандеровців”, і Цимбалістого. Зранено 6 (в тому
числі 4 важко), решта більшовиків повтікало. Пізніше на це місце
приїхала їх більша сила та робили розшуки в околиці, засідки, а
не знайшовши нічого, забрали трупів і вернулися до Єзуполя.
27.7.[19]45 р. до с. Межигірці Єзупільського рай. заїхало
ніччю около 100 більшовиків, спалили хату Ганюк Катерини, рятуючи під час пожежі жінку з дітьми. Слідуючого дня говорили голові сільради, що це зробили бандерівці.
27.7.[19]45 р. в с. Палагічах Товмацького рай. заквартирувало около 600 більшовиків. З цього відділу слідуючих днів втекло
5 червоноармійців, за якими в дні 10.8.[19]45 р. зробив відділ облаву. Під час облави знайшли вони 2 природні бункри, з яких витягнули 6 мужчин. Арештованих передали на РВ НКВД в Товмач.
27.7.[19]45 р. стрибки копальнянної охорони з с. Пасічна
Надвірнянського рай., арештували Титла Василя та Лахва Осипа,
Лахва Олену і Ткачук Дмитра.
Вночі з 27/28.7.[19]45 р. 20 більшовиків з копальнянної охорони та стрибки з Пасічної, робили засідку на мості на ріці Бис
триці, де зловили двох мужчин.
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30.7.[19]45 р. 30 більшовиків з копальнянної охорони с. Пасічна, наскочили на присілок Бухтивець та зловили Псарук Івана і
Леська Дмитра.
Вночі з 27/28.7.[19]45 р. яремчанські стрибки та три
НКВД-сти робили засідку в с. Білі Ослави. Того самого дня в Микуличині, присілок Хижки, Яремчанського рай., стрибки арештували Бойчук Марію.
27.7.[19]45 р. більшовики наскочили на присілок с. Колодієва Вигоду, переводили труси, при чому відкрили один бункер, з
якого забрали юнацький архів.
28.7.[19]45 р. в с. Дубівцях Єзупільського рай. зловлено під
час облави 8 мужчин.
29.7.[19]45 р. до с. Межигірці Єзупільського рай. приїхало
около 100 більшовиків, які квартирували тут до 31.7.[19]45 р. і
під час того, зловили одну жінку.
29.7.[19]45 р. більшовики з Коропця зробили облаву на ліс
Скалу над Дністром біля сіл: Новосілка, Петрилів і Буківна Товмацького рай. Ніччю робили понад ріку застави, але безуспішно.
29.7.[19]45 р. ніччю 40 більшовиків наскочили на с. Сапогів
Галицького рай. В селі арештували 5 мужчин.
30.7.[19]45 р. до с. Дубівці Єзупільського рай. приїхало з Єзуполя 80 більшовиків, які зробили в селі облаву і зловили 25 мужчин. Між ними “Захаря”, “Блакитного” (б. пропагандиста окр.
осер. проп. Калущини), “Сокола” та “Нечая” (б. рай. провідника).
Цей останній водить більшовиків по цілому районі та сипле, що
тільки знає. Під час облави задушився в бункрі хлопець з 1928 р.
31.7.[19]45 р. около 30 більшовиків з Устя Зеленого зайшли
таємно в с. Петрилів Товмацького рай., ходили попід хати підслухуючи. Так само непомітно і зникли.
1.8.[19]45 р. більшовики з Галича заїхали до с. Пітрич Єзупільського рай. та зрізали на могилі хрест.
5.8.[19]45 р. с. Пітрич Єзупільського рай. обскочило досвітком 80 більшовиків та зловили двох мужчин.
5.8.[19]45 р. о год. 21, більшовики з Єзуполя наскочили
на с. Довге Тисменицького рай. та протягом двох днів зловили
9 мужчин. Стріляли по лісі з гранатомета. По полудні другого дня
виїхали до Делієва.
6.8.[19]45 р. на с. Буківна Товмацького рай. наскочило
45 більшовиків з Коропця та зловили 5 мужчин.
6.8.[19]45 р. спецвідділ НКВД із Ланчина прийшов до с. Чорний Потік, ніч переночував в корчах, а рано зійшли в село і ареш
тували Сапелюка Михайла с. Андрія.
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7.8.[19]45 р. на с. Делеву Товмацького рай. наскочило
50 більшовиків з Коропця, не зловивши нікого від’їхали.
7.8.[19]45 р. 70 більшовиків з Єзуполя заїхали до с. Семиківці цього ж району. Два дні скликали людей на мітинг, одначе ніхто
не прийшов. Другого дня виїхали, забираючи стару жінку.
7.8.[19]45 р. 30 більшовиків з Устя наскочили на с. Петрилів Товмацького рай., походили по селі, наїлися і по полудні
від’їхали.
7.8.[19]45 р. о год. 3 ночі, 25 більшовиків наскочило на с. Суботів Галицького рай. В селі переводили труси і зловили двох
мужчин.
8.8.[19]45 р. 20 більшовиків зробили наскок на с. Боднарів
Галицького рай. В часі наскоку не заподіяли нічого, тільки ранили
одного мужчину, який втікав.
10.8.[19]45 р. спецвідділ УНКВД, що був на постою в с. Викто
рові, зробив наскок на с. Тязів Галицького рай. В часі наскоку не
заподіяли нічого.
Цього ж самого дня 30 більшовиків наскочило на с. Височанку Галицького рай. В часі наскоку зловили двох мужчин.
10.8.[19]45 р. около 40 більшовиків робило засідку довкола
с. Петрилів Товмацького рай. Пролежавши цілу ніч і півдня, зайшли в село, наїлися, та пішли до Устя Зеленого.
14.7.[19]45 р. в часі наскоку більшовиків на с. Блюдники Галицького рай. став тяжко ранений пров. СКВ “Беркут”, та щоб не
датися в руки живим, добився з пістоля.
В терені трапляються нераз випадки арештувань поодиноких осіб, що відбуваються на доноси і всипи. Ось факти:
26.7.[19]45 р. 20 більшовиків з Єзуполя арештували в с. Пітрич
Єзупільського рай. одну жінку.
31.7.[19]45 р. до с. Палагічі Товмацького рай. заїхало
20 більшовиків і заарештували Оберемського Андрія (батька жінки “Зоряна”).
31.7.[19]45 р. 40 більшовиків з Єзуполя арештували в с. Дегова Єзупільського рай. три дівчини.
4.8.[19]45 р. до с. Кремидова Єзупільського рай. приїхало
40 більшовиків з “Нечаєм”, який показав їм трьох мужчин і одну
дівчину, яких більшовики арештували.
9.8.[19]45 р. 5 більшовиків з Товмача заїхало фірою на поле в
Палагічах, де містився бункер Морського Дмитра. Його знайшли
в кукурудзах біля бункра, зв’язали, кинули на фіру та від’їхали до
Товмача.
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10.8.[19]45 р. в с. Закрівцях Отинійського рай. 25 більшовиків наскочило на хату Гуцуляка Михайла “Журавля”, якого враз з
батьком заарештували, хату спалили, а майно сконфіскували.
10.8.[19]45 р. на с. Сілець Єзупільського рай. наскочило
25 більшовиків, обскочили хату, де крився “Смілий” (кущевий
харчевий), який бачучи безвихідне становище, розірвав себе
гранатою. Тіло його забрали, а хату спалили. “Смілий” впав на
всипу “Грізного”, попередньо арештованого більшовиками.
В останніх часах, коли спроби організації боївок при РВ
НКВД чи НКГБ, не довели до бажаних успіхів, органи НКВД зліквідували такі, а створили з найкращого та для них найбільш
певного елементу більші боївки, при оперативних працівниках
УНКВД-НКГБ. Таку боївку, в числі около 20 осіб, створено під
ком. східняка, мол. лейтенанта Гороховцова та його заступника,
б. чот. УПА “Криги”. Роботою боївки керує оперуповноважений
УНКВД ст. лейтенант Яценко. Склад боївки слідуючий:
1) Яценко, ст. лейт. г/б, слідчий при УНКГБ (або оперуповнов. УНКГБ).
2) Гороховцов, ком. обл. боївки, мол. лейт.
3) “Крига”, чот. зі сот. “Гамалії”, заст. командира боївки.
4) Козлюк, б. стрілець зі сот. “Гамалії”.
5) Чабанюк Богдан, пс. “Лев”, родом зі с. Залуква Галицького рай., бунчужний кур. “Журавля”.
6) “Крук”, родом зі с. Новиця Калуського рай., б. спецку
рієр від ком. “Різуна”.
7) Данилів Михайло, з боївки – жандармерії “Яреми”.
8) Семенюк Роман, провід. пов. жандармерії Калущини.
9) Дмитер (прізвище невідоме), родом з Опришівець, жонатий в с. Крихівцях, з кур. ком. “Різуна”.
10) Ділишин Василь, родом з с. Збора Войнилівського рай.
11) Воробець Василь, пс. “Смілий”, з с. Рип’янка, Калущина.
12) Данилів Никола, пс. “Благий”, родом з с. Росільна Солотвинського рай., з боївки пов. пров. “Променя”.
13) Чепський Іван, пс. “Кропка”, родом з с. Майдан Солотвинського рай., з жандармерії кур. “Іскри”.
14) Понак, родом зі с. Брошнів, Калущина.
15) Довунишин Никола, з с. Клузів Станиславівського рай.
16) Довунишин Іван, брат Николи, з с. Клузів Станиславівського рай.
17) Андрій, з Войнилівського рай.
18) Іван, зі с. Сілець з Жовтневого рай.
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Боївка складається з хиткого елементу, б. підстаршин
і стрільців УПА та теренових боївкарів, які пішли до них “з
повин[н]ою”, чи в критичному випадку, підняли вгору руки. При
рай. б. боївкарі НКВД, зістали включені в склад істребітельного
батальона чи виарештувані.
Боївки НКВД переважно діють ночами, роблять провокативні
наскоки на села, виступають під маскою стрільців УПА чи боївок
СБ. На чинних партизанських стежках роблять засідки, проводять
рейди, як відділи УПА, харчі здобувають в цивільного населення,
днем перебувають в лісі, або в буряках на полі. Цивільне населення є обережне і не дається легко спровокувати. Більше успіхів
боївки не мали. Слід згадати, що оперативні працівники НКВДНКГБ, нарочно допускають зловживань боївки, а пізніше за це
менш активних боївкарів арештують і розстрілюють.
У звітньому періоді найбільш активна боївка УНКВД-НКГБ,
була під керівництвом Яценка (ст. лейт.), яка оперувала в селах
під Чорним лісом, тобто в Богородчанському, Лисецькому і Солотвинському районах.
В Товмацькому рай. оперує спецбоївка УНКВД під ком. Комарова в числі около 35 осіб. Ця боївка прибула в цей терен з
Бучаччини. Склад боївки – росіяни і українці-східняки. Є декілька українців-західняків. Роботою боївки кермує оперуповноважений з Товмацького РВ НКГБ Девяткін. В Отинійському рай. діє
боївка під командою Алексєєва.
На окрему [у]вагу заслуговує “славнозвісний” в цьому терені “Лемко”, котрий враз зі спецвідділом УНКВД, завдав найболючіших ударів по кадрах і роботі ОУН. “Лемко” зловлений під час
акції на село та по кількох тижнях випущений Станиславівським
УНКВД як агент-грач. По випущенні зголосився до органів СБ, де
розказав про складені ним зізнання в НКВД та про вербовку до
агентурної роботи. По закінченні справи з органів СБ втік37 та через місяць сидить придержаний в УНКВД, де здає звіт про методи
роботи в СБ. По місяцеві зачинає активно діяти по цілому терені.
На терені Станиславівщини проведена слідуюча робота
боївками та спецвідділами НКВД:
В днях від 16.6.[19]45 р. до 20.6.[19]45 р. наскакувала боївка
УНКВД, при помочі рай. НКВД, на с. Забережа Лисецького рай.,
при чому 16.6.[19]45 р. арештували двох мужчин і одну дівчину.
Того самого дня одного мужчину і дівчину випустили.
Другого дня около 70 більшовиків робило облаву знова, але
нікого не зловили.
37
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18.6.[19]45 р. прийшло около 40 більшовиків, в селі розійшлися по хатах, на стріл в с. Іваниківці усі зібралися і відійшли
в ту сторону.
19.6.[19]45 р. около 150 більшовиків робили облаву на село,
а потім пішли в корчі над рікою Бистрицею. В облаві не зловили
нікого, тільки через непорозуміння поранили свойого лейтенанта.
20.6.[19]45 р. обл. боївка разом з рай. НКВД в числі 60 осіб,
прийшла над ріку коло корчів, там постріляли і занепримітивши
жодного руху в корчах, пішли до села. В селі переводили труси,
але нічого не знайшли. Відійшли в сторону с. Іваниківки.
18.6.[19]45 р. коло год. 15, боївка УНКВД зробила наскок на
постій надрайонного [реф.] СБ “Мирона”. В часі скоку др. “Мирон” і його машиністка “Анничка” та арештований рай. пропаг.
“Байда” були в криївці. За всипом б. рай. військовика “Лемка”,
більшовики відкрили бункер. Щоб не попасти живими, “Мирон”
застрілив арештованого рай. пропаг. “Байду”, а потім з “Анничкою” постріляли себе.
2.7.[19]45 р. до с. Братковець Лисецького рай. приїхала
боївка УНКВД, в числі 35 осіб і переводили в селі труси. Під час
трусів нікого не знайшли. Крім цього, арештували стрічаючих на
полі трьох мужчин, яких зі сільради звільнили.
3.7.[19]45 р. о год. 17, зі сторони с. Тисменичани Лисецького рай., прийшло до с. Горохолина Долішна Богородчанського рай. боївка УНКВД в числі 50 осіб. В селі переводили основні
труси, при чому арештували одну дівчину (яку того дня випустили) і одного мужчину, з яким відійшли до м. Богородчан.
Ця сама боївка 6.7.[19]45 р. прийшла знова до с. Горохолина, де між населенням представили себе, як відділ УПА, та питали, чи давно квартирувала яка-небудь сотня УПА. Не маючи успіхів в своїй провокативній роботі, відійшли до с. Горохолина Ліс.
Під цим селом запримітили двох мужчин, які ховалися до бункру.
Бункер обскочили і їх витягнули, з котрих одному вдалося втечи. Зі села пішли в ліс Буковина, де за всипом Демка Прокопа,
літ 45, зі с. Горохолина, відкрили бункер, в якому сиділо трьох
мужчин. Провідник куща “Яр”, боївкар рай. СБ “Громенко”, стрілець кур. “Благого”. “Громенкові” вдалося вискочити з бункру,
при чому ранив двох більшовиків і став сам забитий. Залишені
в бункрі пострілялися. Крім цього, в лісі зловили сімох мужчин,
яких пов’язали та відпровадили до м. Богородчан.
16.7.[19]45 р. до с. Забережа Лисецького рай. приїхав спецвідділ УНКВД, який зробив облаву на корчі над Бистрицею, де
в той час квартирувала рай. боївка СБ враз з рай. реф. СБ “Ко-

74

заком” та чота під ком. чот. УПА “Чорного”. Під час облави рай.
реф. “Козак” став ранений та дострілився з пістоля, а чот. “Чорний” зістав забитий. (Протокол залучений).
Щоб застрашити населення, а рівно ж знеохотити його до
нашого руху, більшовики примінили вивози родин, яких сини є
по відділах УПА чи працюють в ОУН. Вивозили рівно ж родини,
які активно помагали повстанцям. Ці вивози виглядали слідуючо:
Заїзджають до села і роблять загально трус по цілому селі, а тих,
що мають вивозити, відразу приарештовують і відпроваджують
до сільради, при тім не позволяють брати зі собою жодних речей.
Із сільради відпроваджують до району, а звідтіля вивозять. Усе
майно конфіскують. Бувають випадки, що дану родину з району
випускають (коли скриваючий зголоситься “з повин[н]ою”), але
майно, яке зграбували, не вертають.
20.7.[19]45 р. з с. Довге Тисменицького рай. вивезено три
родини, а майно сконфіскували.
З с. Грушка Отинійського рай. в днях з 26 до 29.7.[19]45 р.
вивезено 5 родин.
З с. Сілець Єзупільського рай. вивезено 17 родин (40 осіб), а
майно сконфісковано.
9.8.[19]45 р. з с. Деліїв Єзупільського рай. вивезено одну
родину.
П р о п а г а н д а. Враз зі застосованими терористичними
акціями та агентурною роботою НКВД, велетенські апарати
більшовицької безпеки і адміністрації використали всі засоби
пропаганди, стараючись довести кожному громадянинові зах.
обл. України, про день 20 липня, як останній строк зголошення
“з повин[н]ою”. Звичайно, цею пропагандою старались втовкти
“свободолюбимим” громадянам своєї країни, про гуманність та
великодушність рад. уряду, у відношенні до укр. повстанців, закрити проводжуваний терор (розстріли, знущання і т.п.) та замаскувати правдиві заходи своєї агентури по ліквідації ОУН.
Український народ сприняв цю “шумну” пропаганду критично,
але все ж таки знайшлись менш стійкі люди, особливо неорганізовані та в низах, які дались зловити на більшовицьку вудку.
Більшовицька пропаганда в звітньому періоді проявилась в
таких формах:
1) мітингах,
2) друкованих виданнях,
3) шептаній пропаганді.
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Перед 20 липня в кожному селі, в кожному населеному пункті, відбулися мітинги, де звичайно виступав НКВД-ст або представник партії району. Крім них, занотовано ряд випадків, де
на мітингах виступали “розкаяні” б. стрільці УПА та члени ОУН,
котрих припадково зловили в облавах. Вони звичайно говорили
після вказівок НКВД-ста про свою роботу в ОУН, висвітлюючи
найбільш яскраво компрометуючі моменти цієї роботи, взяті з
повітря.
В обл. органі ВКП(б) в “Прикарпатській правді” щодня появ
лялись статті на тему укр. повст.-рев. руху. Крім того, випущено
в терен ряд летючок-звернень, які кидали навіть з літаків. Між
важнішими статтями в газеті було розкаяння б. боївкаря госп.
боївки (в газеті подано “боївки СБ”) “Довбуша” зі с. Семиковець
Єзупільського рай. Він подає, що рай. [реф.] СБ “Остап” примінював при допитах середньовічні тортури. На окрему увагу
заслуговують індивідуальні звернення НКВД-НКГБ до деяких керівників нижчих клітин ОУН. В них як звичайно, з одної сторони
закликають зголоситись, обіцяючи “золоті гори”, а з другої сторони, сипляться погрози на випадок незголошення. При індивідуальних зверненнях органи НКВД-НКГБ шантажем змушували
писати такі звернення стрибкам і родинам, до своїх близьких і
знайомих. Напр[имір]: Таке звернення писав до сина батько кур.
“Довбуша”, знакомі стрибки до “Шугая” і т.п. (Повідомлення в
цих справах висилається).
Через своїх агентів-пропагандистів органи НКВД-НКГБ проводили шептану пропаганду, рівно ж про конечність зголошення
“з повин[н]ою” та про безуспішність повстанчо-революційної
боротьби. Поважніші агенти-внутрішники шептаною пропагандою наставляли ворожо членів ОУН та стрільців УПА проти органів СБ. З другої сторони, це підхоплювали легальні більшовицькі
пропагандисти та доказували, що на перешкоді до зголошення
стоїть терор СБ. Органи НКВД і НКГБ через своїх а/пропагандистів пускали рівно ж версії про зголошення авторитетних людей з
УПА і ОУН (як “Різун” і інш.).
В останньому, всі види більшовицької пропаганди зводились, як сказано вище, до психічного заломання українського населення, повстанців і революціонерів в цілі зголошення “з
повин[н]ою”. Це старались осягнути загрозами і обіцянками,
при чому ці загрози і обіцянки реалізували. В загальному загрожували вивозом родин (в деяких селах перечитували списки
членів родин38, призначених на вивіз), квартируванням і блока38
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дами терену частинами ЧА та розстрілами зловлених-незголошених. До обіцянок належить вчислити даровання вини та трактування зголошених на рівні з іншими громадянами СРСР. Для
запевнення іншим цих обіцянок, вони зголошеним давали працю
в адміністрації (рай. пропаг. “Сокола” зробили секретарем тартаку в Надвірній), випустили в Станиславові два карні лагри, в
яких були особи, підозрілі в співпраці з ОУН та ці, що скривалися перед побором до ЧА. Рівно ж зловлених під час акцій перед
20 липнем, в пропагандивних цілях звільняли і відсилали в район
зголоситися “з повин[н]ою”. По 20 липня більшовицька пропаганда дальше була активно ведена, щоправда у вужчих рамках.
Продовжувано строк зголошення “з повин[н]ою” на дальших
кілька днів. Пропаганду ширено в селах, де попередньо більшовики не мали бажаних успіхів. Декуди реалізовано погрози. Для
точнішої характеристики приміненої пропаганди, подається цікаві факти з терену:
17.6.[19]45 р. до с. Підгороддя приїхало з Галича около 50 більшовиків, які в селі арештували одну дівчину, а потім скликали мітинг, на якому із промовою на тему зголошення
“з повин[н]ою” виступив “Довбуш”, стрілець зі сотні “Ясміня”. По
мітингу виїхали до с. Крилоса, де також скликали мітинг.
23.6.[19]45 р. до с. Суботова приїхало з Галича около 30 більшовиків. В селі скликали мітинг, на якому говорив НКВД-ст про
політичне положення і побіду Рад. Союзу над Німеччиною. При
цьому закликав усіх тих, що залишилися у відділах УПА та членів
ОУН, щоб до 20 ц.м. зголосилися “з повин[н]ою”.
25.6.[19]45 р. приїхали більшовики до с. Медуха Єзупільського рай., а побачивши на будинку школи напис: “Смерть Сталінові та його прихвостням”, цього не стерли, тільки збоку дописали: “Але і горе тим, що дальше залишаються в банди загонах”.
1.7.[19]45 р. в с. Делієві Єзупільського рай. більшовики на
мітингу після обговорення справи виходу з лісів та зачитання договору про прилучення Закарпаття, розбрехалися про капітуляцію през. о. Волошина враз з підчиненими йому відділами УПА,
як то він бачучи, що боротьба УПА не приходить на користь, а
навпаки шкодить Україні, вніс прохання до самого Сталіна, щоб
цей його уласкавив. Це прохання попер уряд УРСР, справу залагоджено прихильно, наслідком чого о. Волошин перейшов на
сторону рад. влади, враз з військом та боєприпасами. Цю більшовицьку брехню, зустрів народ навіть кпинами.
5.7.[19]45 р. в с. Дубівцях Єзупільського рай. більшовики на
мітингу перечитали список 12 родин, призначених на вивіз, як
закладників, на випадок антирадянських акцій.
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8.7.[19]45 р. на мітингу в с. Сілець Єзупільського рай. виступав “розкаяний” Белей Василь (зголосився 3.7.[19]45р.), взи
ваючи виходити з лісів, бо перед оком рад. влади ніхто і 100 м під
землею не сховається. 20 липня вже недалеко, а тоді будуть гори
гриміти, ліси шуміти, земля стогнати, ріки плакати, як будем вивозити ваші родини.
10.7.[19]45 р. на мітингу в с. Побережжа між іншим говорено: “Якщо будуть через села переходити фронтовики та дещо від
населення брати, то їм не треба сперечати, бо вони собі це все
завоювали”.
В часі від 11.7.[19]45 до 31.7.[19]45 р. переводили більшовики акції в с. Хмелівці Богородчанського рай. 11.7.[19]45 р.
більшовики з рай. вивезли рідню і сконфіскували майно, яких
сини в УПА. Другого дня прийшло 100 більшовиків (погранвійська НКВД), переводили сильні пошуки на селі і в лісі, а потім
скликали мітинг, на якому заявили, щоб усі зголосилися, бо як не
зголосяться, то будуть вивозити усі родини, зазначуючи, що ком.
куренів і “Різун” вже поголосилися. Внаслідок цього зголосилося
30 мужчин, з яких 4 стрільці УПА.
12.7.[19]45 р. більшовики приїхали на мітинг до с. Деліїв
Єзупільського рай. та довідавшись, що в поблизьких лісах стоять
сотні УПА, дали дітям кільканадцять шт. летючок, заставляючи їх
віднести це в ліс до сотні і сказати, щоб собі прочитали та виходили з ліса до чесної праці.
Крім пропагандивних акцій, у звітньому часі відбулось ряд мітингів, в справах фінансових і господарських акцій. До фінансових
акцій належало стягання податків та добровільна позичка державі.
При справах господарських найбільший натиск клали на:
а) підготовку до жнив,
б) стягання контингентів.
Для успішного забезпечення виконання здачі контингенту і
проведення жнив, прикріплено до кожного села по кільканадцять
бійців військ НКВД, в тому числі і оперпрацівників РВ або УНКВДНКГБ (у залежності від активності революційно-повстанчого руху
та місця постоїв вищих теренових проводів).
Не треба забувати, що у звітньому часі органи НКВД-НКГБ,
звичайно по мітингах, переводили по селах акцію нищення могил “Героям, що впали за українську державність”. До цієї роботи старались заставляти місцеве населення, а з причини ухилу
останніх, виконували цю роботу самі.
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Звичайно, що всі ці акції органи НКВД-НКГБ проводили під
одним кутом (“боротьба з бандеровцями”), бо дуже часто під
звичайним стяганням контингенту, крилась стріча з поважним
а/в чи с/о, як рівно ж при тому паралізували організаційний рух.
Для характеристики наводиться факти:
19.6.[19]45 р. о год. 7, до с. Олеша Товмацького рай. приїхало 80 більшовиків, в тому числі 20 місцевих стрибків, та розійшлися по хатах зганяти людей на мітинг. Коли зайшли до однієї
з хат та знайшли на тиф х[в]орого 50-літного інваліда Тугай Дмитра, котрий скривався перед НКВД, на донос стрибка Бузяка
Михайла, з 1929 р., з Олеші, х[в]орого збили до непритомності.
Х[в]орий з причини ударів того самого дня помер. По тім перевели мітинг обговорюючи:
а) звернення до ОУН і УПА,
б) справу підготовки до жнив,
в) здачі контингентів,
г) передплати позики.
По мітингу зібрали 18 тис. карб. позики та виїхали до райцентру.
Х а р а к т е р и с т и ч н і м е т о д и р о б о т и НКВД-НКГБ.
У звітньому періоді викрито на підставі викінчених справ
(справа “Степової”) слідуючі методи роботи НКВД та НКГБ.
Найкраще можна висвітлити ці методи на підставі ліквідації сітки ОУН в м. Станиславові. З днем приходу частин ЧА до міста,
органи НКВД і НКГБ арештували поважнішого члена організації,
на всипу довоєнної агентури. Згаданий член зізнав про всіх провідніших членів сітки міста та тим самим дав зачепні матеріяли в
руки НКВД і НКГБ, до розробки дальшої членства ОУН.
З самого початку органи НКВД і НКГБ почали переводити
вербовку агентури переважно з посеред членів з середною освітою, при чому придержувались незвичайної тонкості в роботі. Як
стверджено практикою, вербовка ця відбувалась по найбільшій
части після всяких реєстрацій, при яких були прикріплені поодинокі працівники УНКВД-НКГБ, в залежності від цілі вербовки.
Цей сам НКВД-ст в будучому мав з цим агентом співпрацювати.
До реєстрації члени ОУН проживаючи нелегально, були змушені зголошуватись самі. Такий НКВД-ст попередньо вивчивши
“об’єкта” та маючи достатню кількість компрометуючих матерія
лів, прикликав зголошеного до реєстрації в окрему кімнату та
приступав до скорого психічного заломання будучого агента.
Така людина, будучи неприготованою до стрічі з НКВД-ом, скоро
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змішувалась та була змушена дати про себе правдиві дані. Дальший процес вербовки проходив без жодних труднощів. Спе
ціяльних та трудних до запам’ятання легенд “об’єктові” не давали. Новозавербованому давали тимчасово пробні завдання, щоб
провірити його якість роботи. Новозавербований відходив додому та не стягав на себе ніякого підозріння. По короткому пере
буванні в м. Станиславові, НКГБ висилало їх в підпілля як загрожених. Щоб улегшити цей відхід, арештувало кількох членів,
які проектованих агентів знали, але які в будучому не пішли б на
агентурну роботу. При кінці належить додати, що по розгромі сітки в м. Станиславові, НКВД і НКГБ не задоволилось самим розгромом сітки, але противно, заангажувало через деяких людей
з ОУН (що не були зорієнтовані в тих справах) а/в до організування нової сітки, в цілі вишукання серед мирних громадян міста
антирадянські елементи та могти в будучому їх ліквідувати.
Стрічі НКГБ зі своєю агентурою в місті переводило звичайно в умовлених місцях. Коли дані агенти сходили в підпілля,
про контакт умовлялись, що якщо будуть мати причину зайти
до міста, то щоб зайшли на умовлене дотеперішнє місце стрічі,
при чому час подавали приблизно в кількох днях, крім того зазначували, що якщо не будуть мати причини відходу до міста,
його місце постою відшукає НКГБ-ст сам та в підпіллю нав’яже
з ним зв’язок. Характеристичним є те, що під час пізнішої агентурної праці, НКГБ-ст стало вимагав подання місця постою
агента та інших осіб, які зійшли з міста в підпілля. Під час всяких акцій, ці місця постою не були НКГБ-стами трушені, щоб не
виявити компрометуючих матеріялів проти даного агента. Під
час перепису населення, казали агентам вибиратися до інших
місцевостей, втікати перед акціями. В нашому випадку (справа “Степової”) контакт з НКГБ держала через відвідування приватної квартири НКГБ-ста в м. Станиславові, під час приходу по
ліки. Коли НКГБ-стові було треба стрінутись з а/в на місці постою, контакт відбувався на мертвому [пункті] зв’язку (школа).
На стрічах НКГБ-ст передавав інструктаж роботи, та завдання39
в основному зводились до: а) завдань в справі агентурної роботи, б) конспіративна поведінка, в) підходу до розроблюваних
об’єктів.
На підставі поданого устного матеріялу про роботу а/в та
інших осіб в ОУН, НКГБ-ст намічував плян дальшої роботи поодиноких осіб чи групи осіб (проводів). Головну увагу звертав
на вищі теренові проводи та безпеку. Не можна сказати, що зо39
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всім не звертав уваги на нижчі орг. клітини. Кожний матеріял для
НКГБ-ста був цінний та повновартісний. Цікавим моментом було
те, що агентурна розробка поодиноких чи групи осіб, проводилась не для негайної ліквідації таких, а для наводнення кадрів організації агентами НКГБ, при чому це робилось подвійним шляхом. При сітці жіноцтва та нижчих орган. мужських клітин, насту
пала вербовка до агентурної роботи розроблених об’єктів40, а
при вищих мужеських клітинах, наступало обставлення поодиноких фігурантів агентами, завербованими в першому випадкові.
Членів організації, які стояли на перешкоді поважнішим
агентам в організаційному41 рості усувалось, у відповідно наперед приготованих умовинах, які б не викликували підозріння
на даного агента (прим[ір] “Звенислава” і “Хортиця”). В справі конспіративної поведінки належить згадати про стале пригадування при стрічах про придержування засад конспірації.
НКГБ-сти заборонили робити всякі письменні звіти, крім відписів поважніших матеріялів та штафет. Казали скромно та пристосовано до терену убиратись, особливо під час акцій (пашення худоби в селянському одязі під час свят). Щоб а/в змусити до
постійної конспірації, страшили органами СБ. На підставі попе
редньо проведеної розробки поодиноких фігурантів, НКГБ-ст
при інструктажі намічав підхід до поодиноких людей. В загальному цей підхід проявлявся в:
а) любовному підході до мужчин з меншим організаційним
виробленням, яким належало імпонувати приватною особою а/в,
б) ідейно-моральним підходом у відношенні до осіб цього
самого пола, та мужчин ідейно і морально стійких, яким належало імпонувати своєю орган. працею.
Підходити належало в розмовах в початках суто-приватного характеру, а опісля дуже обережно і непомітно переходити на
організаційні теми, при чому старатись, щоб фігурант говорив
про свою орг. роботу сам.
В окремих випадках при важніших фігурантах НКГБ-ст подавав детально розроблений окремий підхід. На підставі агентурних даних (повідомлень) виявлено, що в звітньому часі органи
НКВД і НКГБ старались поширити якнайгустішу сітку своєї агентури с/о та а/в. Здавалось, що НКВД-НКГБ задоволиться дотеперішньою фабрикацією агентів та здержиться від дальшої продукції таких. Тим часом виявлено, що НКВД-НКГБ кожночасно
продукує їх зі спеціяльно тяжкими [для] розробки легендами та
40
41
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випускають42 при наявності максимум компрометуючих матерія
лів. В цей спосіб вони стараються накинути органам СБ роботу,
при викінченні якої треба стратити більше часу, та відвернути
увагу від законспірованих активних а/в, на яких брак компрометуючих матеріялів. Головна продукція попередньо згаданих а/в,
рекрутувалась переважно з жіноцтва та з рядових членів, що підносили руки вгору. (“Одарка”, окр. курієрка і інші). По найбільшій
части легенди осіб, поважніше заангажованих в УЧХ, були детально розроблені в справі складених зізнань (подання фальшивих даних про свою орган. роботу) вербовки, будучого контакту
та завдань. Агентам-масовикам (с/о) подавали легенди, що не
був браний на допит НКВД-НКГБ і тим самим не був завербований, нічого не зізнав, не одержав жодних завдань.
Б о ї У П А і С К В. У звітньому часі відділи УПА не переводили боїв в так широких масштабах, як це було раніше. Мотивується це головно бльокадою сіл великими більшовицькими
з’єднаннями, поміж якими відділи УПА конспіративно лявірували. В цьому часі погранвійська НКВД старались заскакувати наші
відділи великими силами, щоб їх цілковито зліквідувати, зменшити боєздатність та в крайному випадку розпорошити. З важніших боїв були:
29.6.[19]45 р. чота УПА під ком. “Їжака” зробила засідку на
шляху Станиславів–Надвірна, між селами Хом’яків–Черніїв Лисецького рай. У висліді розбито два авта, знищено двох більшовиків і одну більшовичку. Ранено трьох більшовиків та зловлено
в полон одну більшовичку в ранзі капітана. Ранені більшовики
втекли до Станиславова. (Протокол зал.).
9.6.[19]45 р. один боївкар пропагандивної боївки “Ангела”,
наскочив на переїзджаючих шляхом Станиславів–Надвірна трьох
більшовиків, вогнем з ППШ знищив їх. Між вбитими був відпоручник ЦК КП(б)У, що вертав до Станиславова з мітингів по селах.
12.6.[19]45 р. рій УПА під ком. “Холодного” зробив засідку на шляху Пороги–Солотвина, у висліді якої вбив 5 та ранив
7 більшовиків (з військ НКВД).
17.6.[19]45 р. відділ УПА під ком. “Крука” зробив наскок
на надлісництво в Делятині, де в той час перебував начальник
Яремчанського РВ НКВД, начальник ліспункту та двох їхніх співробітників. В рукопашному бою загинув згаданий начальник та
трьох більшовиків.
26.6.[19]45 р. відділ УПА знищив мотовіз на вузькоторовій
колейці Надвірна–Зелена, який возив з лісів дерева.
42
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17.7.[19]45 р. чота УПА під ком. “Богуна” зробила засідку біля с. Остриня Товмацького рай., на повертаючих НКВД-ів з
облави в с. Олешеві. У висліді засідки НКВД-ів розпорошено та
звільнено арештовано[го] “Овада”. Другого арештованого раненого “Рися” НКВД-сти вспіли застрілити.
22.7.[19]45 р. чота УПА під ком. “Богуна” обстріляла в
с. Грушка Отинійського рай. їдучих в село урядників рай. більшовицької адміністрації, внаслідок чого 4 партійців було убитих, а
одна жінка ранена.
23.7.[19]45 р. рій УПА чоти “Холодного” зайшов днем до
райцентру в Солотвині, де з пекарні забрав все печево та муку.
Після акції обстріляв будинки фінвідділу та воєнкомату.
У звітньому часі викінчено справу Чорномаз Мирослави
пс. “Степова”, зі села Шляхтинець Тернопільського рай. і області. Спочатку член сітки ОУН м. Станиславова, а згодом шефка
окр. жін. зв’язку, заготівщиця медикаментів для окр. УЧХ та паперу для окр. госп. реф. Згадана до ОУН зістала втягнена за нім.
окупації, а з приходом більшовиків 1944 р. працювала легально
на пошті, училась в школі та ходила на курс танців до балєту Чуперчука. Завербована на а/в УНКГБ зістала під час реєстрації
(перепису населення) ст. лейт. г/б Криловим в “отделєнію” міліції, куди сама зголосилась. Вербовка тривала не більш години
так, що під час цього її товаришка Оля Погрібна ждала на неї на
сходах в будинку міліції. Вербовка складалась зі саморозкриття,
подачі матеріялів про свої зв’язки та про інших осіб, що з нею
співпрацювали і підписання вербовочних документів.
По вербовці “Степова” відбула 18 стріч, аж до часу придержання органами СБ, на яких подавала обширні матеріяли про
свою та інших осіб працю в ОУН, та відповідно до цього одержувала завдання і інструктаж. В загальному її працю можна поділити на агентурну розробку таких орган. клітин та осіб:
1) агентурна розробка пров. міста Станиславова “Луни” та її
підпорядкованої сітки,
2) агентурна розробка окр. реф. жіноцтва “Звенислави” та її
підпорядкованих субреф.,
3) агентурна розробка окр. пров. “Всеволода”,
4) агентурна розробка окр. та нижчих клітин УЧХ,
5) агентурна розробка окр. осер. проп.,
6) агентурна розробка окр. осер. госп.,
7) агентурна розробка антирадянського елементу в Стани
славові (доставці медикаментів і паперу для УПА),

83

8) агентурна розробка інших осіб (СБ-іста “Левка”, “Бистрого”, “Гомона”),
9) агентурна розробка окр. [реф.] СБ “Яра”.
Під час вербовки “Степова” працювала членом сітки ОУН в
Станиславові, де і осталась працювати по вербовці. Коли дістала завдання докладніше розробити “Луну” та їй підпорядковану
сітку, перенеслась до згаданої мешкати. Коли НКГБ використало її в сітці в м. Станиславові, вислало її в підпілля. Щоб перехід
в підпілля виглядав більш природний, арештували дівчат, котрі
організаційно знались зі “Степовою”. З повищих причин, “Степова” сходить в підпілля як загрожена. Перед відходом одержує
завдання та спосіб контакту. В підпіллі зголошується до “Звени
слави”, яку знає з давніших часів, та одержує працю окр. шефа
зв’язку жін. сітки. В тому часі подає відомості про “Звениславу”
та її співпрацівничок, до котрих підходить вміло і тонко, згідно
вказівок НКГБ-ста Крилова. Не треба забувати про дуже важний
факт розпечатування, роблення відписів і передачі Крилову всієї
пошти, яка переходила через її руки.
По реорганізації жін. сітки та створенню УЧХ її поста ліквідують, а вона залишається надальше закупником медикаментів
при УЧХ. В тому часі зазнакомлює ряд осіб, з якими наводить
дружні відносини в цілі здобуття матеріялів агентурним шляхом. Таким чином, працюючи тільки в ділянці УЧХ, орієнтується
дуже докладно про працю осер. проп., господарки, СБ та інших
організ. клітин. Агентурна праця “Степової” та балакучість де
яких членів ОУН доходить до того, що вона докладненько стає
поінформована про строго довірочні інструкції в справі реорганізації сітки, роботи ОУН та про перевірку кадрів органами СБ.
В цьому часі “Степова” одержує спеціяльні вказівки з УНКГБ відносно агентурної розробки працівників СБ.
До сіл, в яких перебувала “Степова”, приходить в орг. справах працівник СБ “Яр”, котрий з нею познакомлюється в цілі
агентурної розробки її особи. Це використовує УНКГБ, дає її
спеціяльні завдання в цілі скорого оперативного викінчення цієї
справи. В тій цілі, на протязі кількох днів, УНКГБ ознакомлюється
з місцем постою “фігуранта” (“Яра”) та в означений час конспіративно каже агентці вести їх на це місце. Завдяки обережності
та чуйності місцевого населення вдалося вникнути “тріюмфального викінчення справи” через УНКГБ.
Коли раніше підозрілу “Степову” викликається на стрічу до
пров. “В”, УНКГБ дає спеціяльне завдання в справі викриття місця постою та запам’ятання справи, яка має бути обговорена на
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стрічі. (Завваги в справі методів роботи НКГБ подано у звіті попередньо). (Протокол залучено).
Викінчено справу Панчишина Михайла с. Дмитра з Микитинець Станиславівського рай., боївкаря рай. СБ. Він зістав
зловлений під час акції на рай. осер. СБ в березні ц.р. Забраний
до Єзупільської КПЗ РВ НКВД та завербований органами НКГБ
на а/в серед боївки СБ. Щоб втечу зробити природною, заразили його тифозними вошами та передали з [РВ] НКВД на лічення до рай. лікарні. По місячному хворуванні уможливлюють йому
втечу. По втечі з лікарні згаданого відсепаровано від роботи,
одначе він вперто під протестами “загроження терену” і т.п. намагається повернутись до місця постою боївки СБ.
25.8.1945 р.

“І-123” і “М-123”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 80, арк. 79-96.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 58, арк. 38-55.
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№3
ЗВІТ ЗА ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 1945 Р.,
СКЛАДЕНИЙ ПРАЦІВНИКОМ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ
ОУН “М-123”
25 жовтня 1945 р.
[Р.31.]			

[С т а н и с л а в і в щ и н а.]43
[Жовтень 1945 р.]

[…]44
звичайно ніччю обскакували село, обкладали його заставами, а
досвітком входили в село та переводили основні труси. Ночами
робили також засідки попід села, ліси, на дорогах, стежках і т.п.
Дещо інакше виглядали акції окремих відділів РО НКВД чи навіть УНКВД, що квартирували в окремих селах, а за сягом акцій
на кілька сусідніх сіл – акції, які тривали нераз і більш чим місяць.
Звичайно в перших днях ішла солідна “розробка” підозрілих людей або тих, що поголосились давніш та мали вже окремий інструктаж і доручення в роботі. Найбільш болючими і деморалі
зуючими для населення фактами – це “всипи” різного рода орг.
людей чи стрільців з УПА, які водять по хатах і нераз цинічно вказують на окремих людей, що досі нераз і надто прихильно ставились до рев.-повстанчого руху, та віддано працюючи, допомагали цьому рухові. В деяких селах Товмачського рай. робота цих
спецвідділів дала бажані більшовикам успіхи. В цих селах майже в
100% поголосились мужчини, а населення спантеличене.
Ось кілька замітніших фактів крупніших акцій:
Дня 12.7.[19]45 р. 100 більшовиків (війська НКВД) обложило с. Майдан Солотвинського рай. та держали в облозі до
30.7.[19]45 р. В тому часі малими групами (15-30 осіб) перевіряли щоденно ліс та переводили в селі труси і арешти. Заарештували тоді 10 осіб, в тому числі і пов. машиністку “Орелю”. “З повинною” зголосилось 6 осіб, між ними ком. зап. роя та підр. військовик. Враз з військами НКВД були операт. працівники УНКГБ,
які проводили стрічі з крупними а/в (прот. залуч.).
В с. Грушка Отинійського рай. ще від липня ц.р., остало
60 більшовиків Отинійського рай. військ НКВД. Цим відділом
провадить участков[ий] уповноважений Молотков, а у відділі є
43
44
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У верхньому правому куті документу напис олівцем: зах. 26.10.45.
Відсутній перший аркуш документу.

ще двох старшин-НКГБ-ів, що звичайно ходять по-цивільному.
Цей відділ робить стало розшуки по селі та суміжних полях та лісах, наскакує переважно ночами на сусідні села, робить засідки
попід села і т.п. Були випадки грабежей та насилування жінок.
Квартирував тут до 6.9.[19]45 р. За цей час зголосилось 20 мужчин (прот. залуч.).
В с. Братишів Товмацького рай., ще від 25.7.[19]45 р. до
9.9.[19]45 р., квартирував стало спецвідділ НКВД Комарова,
який без перерви тероризує село і околицю, наскакуючи на села
Нижнів, Антонівку, Олешів, Остриня і Буківну Товм[ацького] р-ну.
Тут цілий час виловлює та виарештовує населення, робить засідки попід села і ліси. Коло нього є опер. працівники НКГБ і НКВД,
які на місці переводять опер. роботу та розробляють села. Про
роботу цього Комарова вже звітовано попереднього місяця
(прот. залуч.).
Від 26.7.[19]45 р. до 6.9.[19]45 р., на села Бортники, Пужники і присілок Піддубина Отин[ійського] р-ну, наскакувала майже
щодня група більшовиків числом 30 осіб, з участ. уповнов. Молотковим. Щодня майже роблено засідки довколо сіл і попід ліси
та ведено труси по селах. Арештовано 3 дівчині. Ніччю Молотков
заходив до випущених з тюрми місцевих людей в с. Бортники
(прот. залуч.).
В цьому часі на села Тисм[еницького] рай. – Миловання,
Юрківку, Рошнів, Стриганці, Довге і Вільшаницю, як підлісні села,
звернуло НКВД бачну увагу. В Рошневі, в місцевому радгоспі, створено опірний пункт, випадову базу. Тут стало квартирує
около 30 більшовиків, що працюють в радгоспі, а під час акці й
рай. війська НКВД та спецвідділи УНКВД (ОББ) з чорними пагонами. Згадані відділи квартирували з малими перервами від
12.8.-8.9.[19]45 р. Згадані відділи цілий час робили розшуки по
селах, розшуки за бункрами та людьми, перевіряли ліси, робили
засідки і т.п. Цих кілька сіл стероризували так, що майже всі мужчини поголосилися. Всіх половлених випущено додому, даючи
майже всім документи. Участ. уповн. для маскування, ограни
чуються збіркою контингентів, вивчаючи докладно та розроб
люючи села (прот. зал.).
Від 2.8.-16.8.[19]45 р. спецвідділ [РО] НКВД числом 30 чоловік, переводив контингентові акції в с. Ст. Богородчанах цього
ж рай. В часі постою цього спецвідділу РО НКВД, переводжено
акції, під час яких відкрито один бункер і арештовано 5 мужчин.
Кромі того, забито трьох стрільців з УПА (прот. залуч.).
13.8.[19]45 р. розпочалася бльокада сіл Бугрівка, Кричка,
Прислуп, Майдан та Росільна Солотв[инського] рай. та гори Кли-
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ва, яка тривала 3 тижні. На горі Кливі робило розшуки 1.500 більшовиків.
13.8.[19]45 р. до с. Пшеничники Тисм[еницького] рай. заїхав
відділ рай. військ НКВД з Тисмениці та до 24.8.[19]45 р. виловив
23 мужчин (між ними кілька організованих) та відкрив і забрав
харч. магазин підрайону (прот. залуч.).
Від 17.8.-1.10.[19]45 р. в селах Делева, Будзин, Долина
та присілки сіл тих, Товм[ацького] р-ну, оперував спецвідділ
РО НКВД з Товмача. Облави, розшуки по селах, лісах і лісках,
лови і арешти людей, нищення господарств і демолювання помешкань, грабежі – це сліди роботи цього спецвідділу. За цей
час поголосилось в цих селах багато мужчин (прот. залуч.).
Дня 18.8.[19]45 р. о год. 23-ій, около 100 більшовиків окружили село Майдан Солотв[инського] рай. та о год. 6-ій увійшли
в село та почали переводити труси, під час яких заарештували
Стефанів Онофрія, літ 47. Звідсіль пішли до с. Прислуп, опісля
на Бугрівку, Яблінку і Кривець. Над Кривцем в лісі розтаборились
та заночували, а над ранком слід. дня вийшли через ліс на с. Бугрівку, де перевели облаву, під час якої арештували Станішевську Анну, літ 20. В сільраді переслухали Гуцуляк Юстину, літ 19,
Боднарчук Юстину, літ 20, та Юрців Анну, літ 14. Ці дівчата були
арештовані і випущені ще в м. березні 1945 р.
Дня 19.8.[19]45 р. в с. Ворона Отинійського рай. квартируючий там відділ, по збірці контингенту, переводив облави,
розшуки, засідки та арештування. Цей відділ квартирував по
1.9.[19]45 р. і за цей час забив 4 мужчин, 3 малих хлопців та зловив одного зі зброєю (прот. залуч.).
В с. Палагичі Товм[ацького] р-ну квартируючі тут фронтовики
(переходова частина), ще від попереднього місяця по 1.9.[19]45 р.,
переводили кілька разів облаву та розшуки в селі, при чому зловили 4 мужчин, яких відставили до рай. та провокативно арештували
одну дівчину, яку забрало [РО] НКВД (прот. залуч.).
Від 24.8.-30.8.[19]45 р. переводили Лисецький і Богородчанський РО НКВД акції в с. Забережу Лисецького рай. За цей
час арештовано 5 мужчин, підр. “Хитрого” та двох стрільців з
УПА, а один стрілець з кур. “Довбуша” розірвався в бункрі гранатою (прот. залуч.).
28.8.[19]45 р. частини червоноармійців 4-го Укр. фронту
числом 120 осіб, брали участь в облаві на с. Чорний Потік Яремчанського45 рай., під керівництвом опер. працівника РО НКВД
45
Дописано ручно: Яремчанського. Село Чорний Потік згідно радянського адміністративно-територіального поділу належало до Печеніжинського р-ну, згідно підпільного – до Яремчанського р-ну.
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з Печеніжина. Дня 8 і 9.9.[19]45 р. 100 фронтовиків, між якими
були бійці з Львівської обл., переводили вдруге облаву в цьому ж
селі. Окруживши ніччю село, рано увійшли в село та перевіряли
документи в людей. Тим, які не мали документів, наказували постарати собі в районі. Арештували Дичука Михайла, ур. 1920 р.,
що втікав до ліса. Під час цієї облави втекло 7 червоноармійців.
Дня 28.8.[19]45 р. в с. Побереже Єзуп[ільського] рай. 10 більшовиків з району враз з фронтовиками тут квартируючими від
26.8.[19]45 р., переводили в селі труси та не зловили нікого, бо
вже всі мужчини з цього села поголосилися “з повин[н]ою”. Забрали були чотири родини, за нездачу контингенту, та зараз їх відпустили з тим, що вони мають зараз вирівнати контингент.
1.9.[19]45 р. РО НКВД з Лисця переводило розшуки в корчах
біля с. Хом’якова того ж рай. та не знайшли нічого. Слідуючого
дня, в часі облави на ліс, зловлено 5 мужчин, з яких після перевірки в сільраді звільнено двох. Після облави на ліс, арештували
в селі трьох мужчин, з яких одного звільнили.
3.9.[19]45 р. більшовики в числі 1.000 осіб забльокували
села Росільна, Космач, Кривець та Майдан Солотвин[ського]
рай. та перевели облаву на ліс і гору Клива. Під час облави злов
лено одного чоловіка, поза тим не було ніяких успіхів.
3.9.[19]45 р.-9.9.[19]45 р. в селах Торговиця і Прибилів
Отин[ійського] рай. оперував відділ більшовиків з прок. Бутенком. 4.9.[19]45 р. окремий відділ числом 50, перевів розшуки в
лісі між Торговицею і Богородичином, шукаючи сотні “Орлика” з
кур. “Скуби” (прот. залуч.).
7.9.[19]45 р.-9.10.[19]45 р. квартирував спецвідділ РО НКВД
з Товмача в с. Олеша того ж рай. Тут пописувався “Роммель”,
б. бунчужний сот. “Хмари”, який сипав, що знав. Більшовики вичитували на мітингах тих, що ще не поголосилися (прот. залуч.).
10.-13.9.[19]45 р. відділ погранвійськ НКВД з Яблониці Надвірнянського рай.46 в силі около 100 чоловік, перевірював ліси
в селах Микуличин, Поляниця Чемигівська, Закаміння і Погари47.
Під час перевірки не зловлено нікого, лише поранили двох цивільних людей, що крилися в лісі.
11.9.[19]45 р. спецвідділ РО НКВД Ланчин і спецвідділ
УНКВД по с/о, числом около 200 чоловік, зробили облаву на
ліс біля с. Фитьків Ланчинського рай. Більшовики були озброєні
46

р-ну.

Так у тексті. Насправді тоді це село належало до Яремчанського

47
Так у тексті. Насправді Поляниця Чемигівська, Закаміння і Погари – це прис. с. Микуличин Яремчанської міськради.
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важкими кулеметами. Під час облави не зловили нікого. Цивільних розпитували за відділом УПА “І”.
12.9.[19]45 р. відділ погранвійськ НКВД в числі 60 осіб, зробив облаву на присілок с. Пасічна Бухтивець, Надвірнянського рай., у висліді якої зловлено малолітнього Карп’яка Степана,
якого слідуючого дня випустили. Після облави перейшли на присілок Нафта, де квартирували до 18.9.[19]45 р., а опісля виїхали
до Рафайлової.
14.9.[19]45 р.-19.9.[19]45 р. війська РО НКВД Богородчани
переводили акції на сс. Горохолина і Горохолина Ліс того ж району. Під час цих акцій витягнули в Горохолині з бункра одного мужчину, а в Горохолині Лісі також одного та арештували одну жінку
(прот. залуч.).
18.9.[19]45 р.-19.10.[19]45 р. квартирував спецвідділ РО
НКВД з Товмача в с. Кутиськах того ж району.
21.9.[19]45 р. 250 більшовиків з Тисмениці і Товмача перевели сильну облаву на ліс між сс. Клубівці, Погоня, Пшеничники і
Надорожна, під час якої вбили двох орг. людей (прот. залуч.).
23.9.[19]45 р. 3 райони: Станисл[авівський], Тисмениць[кий]
і Єзупільськ[ий] та спецвідділ УНКВД, перевели облаву на Узінський і т.зв. Шквериш ліси. Висліду ніякого. Наша боївка СБ, яку
захопила облава в цих лісах, висмикнулася без втрат, вбиваючи
при тому 5 та ранячи трьох більшовиків (прот. залуч.).
24.9.[19]45 р. спецвідділ УНКВД та рай. війська НКВД пере
вели сильну облаву в м. Тисмениця. Виловлено всіх мужчин в
місті і передмістях, без огляду на броніровку, забрано всіх до
Станиславова і по кількох днях випущено (прот. залуч.).
26.9.[19]45 р. около 200 більшовиків перевело облаву на
с. Колодіївку Стан[иславівського] рай. і на ліс Стінку. Під час облави зловили одного мужчину (прот. залуч.).
1.10.[19]45 р. більшовики великими силами перевели облаву на ліс в околицях сіл Тязів, Викторів, Боднарів, Височанка
і Майдан48 Галицького рай. Причиною цеї облави була акція відділу УПА на потяг з бензиною, на лінії Станиславів–Калуш, біля
с. Майдан. Після облави зайшли до с. Височанка і там заарештували трьох мужчин.
6.10.[19]45 р.49
Кромі акцій, вичислених дотепер, практикувало НКГБ та
НКВД дрібні наскоки на поодинокі села, переводжені рай. від48

р-ну.
49
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Так у тексті.

ділами НКВД. Метою цих акцій, попри акції господарського характеру, було: заскакувати населення неприготоване і під час
цього виловлювати менш обережний елемент, що крився, а також держати населення в сталому напруженні. При таких акціях
брало звичайно [РО] НКВД місцевих стрибків чи переодягнених агентів, які прекрасно показували їм бажаних людей та місця. Звичайно в таких акціях брали участь оперативні працівники
[РО] НКВД і НКГБ, які при тій нагоді контактувалися зі своїми
агентами, даючи їм доручення та відбираючи матеріяли.
Бували випадки, що під час таких акцій забирано з хати чоловіка чи жінку, яких сини чи брати є в УПА або в підпіллі, провадили до ліса на допит, при якому уживали різних тортур, як підвішування на дереві, припікання гарячим залізом, аж до втрати
притомності і т.п. Звичайно так скатованих людей оставляли на
місці тортур. З дрібних акцій були:
1.8.[19]45 р. о год. 24-ій, трьох стрибків та стільки ж більшовиків з копальняної охорони з Битькова наскочило на хату, в якій
перебували Гуш Микола та Яковишин Іван, та обох арештували.
11.8.[19]45 р. около 150 більшовиків зробили безуспішну
облаву на Гостівський ліс Отинійського рай.
11.8.[19]45 р. до с. Сілець Єзупільського рай. приїхало о
год. 6-ій 35 більшовиків, які обскочили хату, в якій крився госп.
куща “Смілий”, що бачучи своє безвихідне положення, розірвав
себе гранатою. Хату його більшовики спалили, а господарство
знищили. Тіло “Смілого” забрали до району.
11.8.[19]45 р. до с. Козина Єзуп[ільського] рай. приїхало
13 більшовиків, які шукали за бункрами та не знайшовши нічого,
від’їхали.
11.8.[19]45 р. в с. Стінка50 Єзупільського рай. 3 більшовики
на конях поїхали в ліс та натрапили на буду, в якій спало трьох
боївкарів: “Білий”, “Степовий” і “Чорнота”. Їх заскочили сплячих,
пов’язали, обеззброїли та забрали одно ППШ, два кріси і один
пістоль, і відставили до району. Опісля в більшій кількості вернули знова до того ліса, перешукали його, але кромі двох пустих
бункрів, нічого не знайшли.
12.8.[19]45 р. на присілок с. Пасічна Бухтивець, Надв[ірнян
ського] рай., наскочило 12 більшовиків з копальняної охорони з
с. Битьків та арештували 4 мужчин, які крилися від ЧА. Арештованих по кількох днях прийняли до стрибків в с. Пасічна.
12.8.[19]45 р. 60 більшовиків перевірили ліс Братів б. с. Олеша Товмацького рай., де не знайшли нічого. Того самого дня під
50

Такого села в тодішньому Єзупільському р-ні не існувало.
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с. Олешу приїхало з Живачева Отин[ійського] рай.51 9 більшовиків на конях і на полі від сторони с. Ісаків наскочили на 4 стрільців, з яких одного ранили і забрали зі собою (прот. залуч.).
13.8.[19]45 р. до с. Сілець Єзуп[ільського] рай. заїхало
22 більшовики зі стрибком Ванею. Ходили по хатах, грабуючи
хатні речі, в кінці взяли 5 коров і відійшли в район.
13.8.[19]45 р. до с. Межигорець Єзуп[ільського] рай. заїхало 35 більшовиків, які цілий день ходили по селі, а вечером зайшли до одної хати попри гостинець та перевіряли переходячих
гостинцем.
13.8.[19]45 р. в с. Пітрич Єзуп[ільського] рай. зробили більшовики засідку над Дністром та просиділи цілу ніч, але нікого не
зловили.
13.8.[19]45 р. обложили більшовики ніччю с. Бишів Єзуп[іль
ського] рай., а рано ввійшли в село, перевели розшуки та зловили 6 мужчин. По полудні від’їхали до Делієва.
15.8.[19]45 р. в с. Лани Єзуп[ільського] рай. 20 більшовиків
з Делієва перевели безуспішні труси.
15.8.[19]45 р. до с. Пітрич Єзуп[ільського] рай. приїхало
10 більшовиків і заарештували двох господарів, що гонили самогонку. Побили усе начиння та при тому забрали військові речі.
15.8.[19]45 р. до с. Дубівці Єзуп[ільського] рай. приїхало
14 більшовиків, які ходили по хатах та перевіряли документи. Заарештували одного мужчину та по полудні вибралися до Водник.
16.8.[19]45 р. до с. Деліїв Єзуп[ільського] рай. приїхав спецвідділ, який робив безуспішну облаву.
16.8.[19]45 р. на донос с/о Кузів Степана, 30 більшовиків
окружили частину ліса над с. Зелена Надв[ірнянського] рай., в
якому відпочивали після дороги трьох боївкарів СБ. В бою впав
боївкар “Сокіл”, два інші перебилися через більш[овицькі] застави (прот. залуч.).
17.8.[19]45 р. 300 більшовиків спецвідділу [РО] НКВД з Надвірної, окружили с. Лоєва того ж рай. Просидівши цілу ніч, зійшли рано перстенем в село, зганяючи усіх стрічних людей до
сільради, в цілі провірки. Під час провірки арештували 5 осіб. Під
час цієї акції був здержаний увесь рух (навіть військовий), а всіх
прохожих і проїзджаючих дуже точно перевіряли.
17.8.[19]45 р. 40 більшовиків приїхало в с. Кривець Солотвинського рай. та шукали за криївкою “Променя”. Кількох стрибків з-поміж них зайшли до одного господаря і вдаючи стрільців
51

р-ну.

92

Так у тексті. Насправді тоді це село належало до Обертинського

зі сот. “Довбуша”, питали в дочки господаря, щоб їх получила з
проводом, який є на горі Кливі. Не одержавши жодної відповіді,
побили дівчину і відійшли.
18.8.[19]45 р. до с. Тумир Єзупільського рай. приїхало около 200 більшовиків, в тому числі 50 на конях, та перевели сильні
труси в селі і на полі. На полі зловили 18 мужчин, а в селі витягнули з бункру стрільця “Дзюбу” та одного цивільного. Змісця пустили 8 мужчин, а решту забрали в район.
18.8.[19]45 р. о год. 4-ій, с. Струпків Отин[ійського] рай. обложило 35 більшовиків, які перевели в селі сильні труси. Мали
список підозрілих людей. По довших розшуках відкрили бункер
станичного “Іскри”, в якому він сидів зі своїм братом “Байдою” –
стрілець зі сот. “Б”. “Іскра” мав всипати бункер у Пашковської Катерини. За цим бункром шукали 9 разів, а за 10-им разом знайшли та витягнули з нього харчевого “Явора”, його брата “Дуба”
з боївки “Мороза” та Бойчука Дмитра. Усіх забрали до Отинії.
19.8.[19]45 р. до с. Дегова Єзуп[ільського] рай. приїхало
35 більшовиків з Бишева. При розшуках в селі відкрили багато
бункрів. З одного бункру витягнули Ярицького Петра, а з сіна витягнули одного східняка Головінова Федора, що остав тут при
переході фронту. Цей видав одного батька, якого син криється.
Старому загрозили, що коли син зараз не зголоситься, то його
зараз повісять. Після цього син зголосився. Усіх половлених
більшовики відставили до району, а самі заночували.
19.8.[19]45 р. 13 більшовиків приїхало в с. Кривець Солотвинського рай. з “Беркутом” з Раківця. Арештували дві особи та
закидали гранатами один бункер одного чоловіка, який в грудні
1944 р. втік зі стрибків.
19.8.[19]45 р. ніччю обложили більшовики с. Деліїв Єзупільського рай., а рано перевели безуспішні труси.
19.8.[19]45 р. більшовики обложили с. Кремидів Єзуп[іль
ського] рай. та перевели сильні труси, при чому зловили 9 мужчин, між ними станичного “Грома”. Опісля зробили мітинг та стягали контингенти. Перед вечером від’їхали.
19.8.[19]45 р. через с. Лани Єзуп[ільського] рай. вертало з
Делієва 50 більшовиків. По дорозі вступили до хати, в якій було
чотирьох озброєних стрільців, які побачивши більшовиків під хатою, поховалися в хаті. Один більшовик зайшов до хати, а тоді
один стрілець з-під сіна його ранив. Більшовик вибіг надвір та
почав кричати, а стрільці тим часом повтікали. Більшовики опісля хату спалили.
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19.8.[19]45 р. в с. Тарновиця Отин[ійського] рай., під час
розшуків, зловили більшовики сплячого на піддаші стрільця
“Огірка” з сот. “Чорноти” та ще 5 мужчин, яких забрали до рай.
20.8.[19]45 р. в с. Клубівцях Тисм[еницького] рай. один
червоноармієць (фронтовик) хотів зв’язатися через цивільне населення з повстанцями. Його пізніше арештувало НКВД (прот.
залуч.).
21.8.[19]45 р. до с. Колинці Товм[ацького] рай. заїхало
20 більшовиків в справі контингенту, при чому робили розшуки
та зловили одного мужчину, якого по кількох днях пустили.
21.8.[19]45 р. до с. Дегова Єзуп[ільського] рай. приїхало
10 більшовиків і стрибок Белей та зловили одного стрільця з куща.
21.8.[19]45 р. в с. Дубівці Єзуп[ільського] рай. більшовики,
що тут квартирували, перевели пішо і кінно розшуки по полю, а
опісля вернулися в село та відкрили один бункер, з якого витягнули трьох хлопців.
22.8.[19]45 р. до с. Тумир Єзуп[ільського] рай. приїхав спецвідділ, який перевів сильні розшуки та зловив 5 мужчин. Поза
тим стягали контингенти.
22.8.[19]45 р. в с. Тумир Єзуп[ільського] рай. вечером, пере
ходив рай. реф. СБ “Тиміш” з боївкарем “Колосом”. Біля каплиці
вийшло напроти них 7 більшовиків, які крикнувши “Стой!”, вистрілили білу ракету та посипали в сторону обох серію з ППШ.
“Тиміш” впав на місці забитий, “Колос” важко ранений. Під час
цієї стрілянини було вбито ще двоє цивільних, що вертали з
поля. “Колоса” забрали більшовики та він другого дня помер.
22.8.[19]45 р. спецвідділ НКВД в числі около 40 осіб, переводив облаву в с. Братківці Лис[ецького] рай. Під час облави
зловили раненого рай. госп. [реф.] цього ж рай. “Чумака” – Тимчука Петра с. Дмитра, ур. 1919 р. в с. Братківцях. Кромі цього, з
бункру витягнули двох мужчин і арештували б. зв’язкову “Кучмелу” (прот. залуч.).
22.8.[19]45 р. арештували квартируючі в с. Делієві Єзуп[іль
ського] рай. більшовики Рущика Михайла.
23.8.[19]45 р. до с. Колинці Товм[ацького] рай. заїхало
10 більшовиків, які зловили Білана Степана, який викупився горілкою та тим, що вказав двох, що крилися, але їх більшовики
не застали вдома, а під час ревізії в них забрали знайдену шкіру.
Відпустивши Білана, більшовики виїхали до Товмача.
23.8.[19]45 р. до с. Горішний Угринів Стан[иславівського]
рай. заїхав спецвідділ НКВД в числі 130 осіб і переводили труси,
та нічого не знайшли. При тому перевіряли документи всіх стрічних людей, а деяких брали до сільради і перевіряли.
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25.8.[19]45 р. до с. Пітрич Єзуп[ільського] рай. приїхало з
Галича 25 більшовиків, які робили труси в селі, опісля пішли в ліс,
де знайшли порожну криївку. Вечером виїхали до Галича.
25.8.[19]45 р. в с. Сілець Єзуп[ільського] рай., рай. війська
НКВД враз з фронтовиками, окружили село та перевели цілоденні труси, під час яких зловили одного мужчину, якого забрали
до району, а по 4 днях пустили.
26.8.[19]45 р. в с. Кінчаки Нові Єзуп[ільського] рай. заареш
тували більшовики одного хлопця, на хаті якого були помазані
антирадянські кличі. Хлопця цього засудили на 4 р. важких робіт.
26.8.[19]45 р. до с. Дегова Єзуп[ільського] рай. приїхало
6 більшовиків, які зловили одну дівчину та її зараз пустили.
26.8.[19]45 р. 10 більшовиків під лісом біля с. Боднарів Галицького рай., зловили Вислобіцького Михайла, ур. 1914 р.,
пс. “Луговий”.
26.8.[19]45 р. в с. Викторові Гал[ицького] рай. більшовики шукали за бункрами. В часі розшуків наблизилися до бункра
боєвика “Галайда”, який боячись, щоб його більшовики не взяли
живим, розірвався гранатою.
26.8.[19]45 р. частина фронтових військ ЧА, за дорученням
РО НКВД Яремче, брала участь в облаві на с. Луг того ж рай.
Поступовання фронтовиків було лагідніше від поступовання
НКВД-истів, вони обмежувались до роблення застав.
26.8.[19]45 р. 120 більшовиків рай. військ НКВД окружили
с. Раковець Солот[винського] рай. З більшовиками був Семанчук Михайло з того ж села, арештований 20.8.[19]45 р. Він повів
до своєї криївки. Там заарештували госп., б. шефа курієрів того
ж села та одного симпатика.
27.8.[19]45 р. около 150 більшовиків перевели сильну облаву в с. Садки Єзуп[ільського] рай. О год. 10 переїхали до Кінчак
Старих того ж рай. та зайшли до хати Тарновського Василя, питаючи за його синів Михайла і Осипа, та він не признався. Тоді
більшовики перевели сильні розшуки по сусідах та витягнули з
сусідної криївки сина Осипа, якого сильно тортурували, кололи
штиками, а в кінці дострілили з пістоля. З криївки витягнули Дидика Осипа, що вернув з Німеччини і виказався тепер документами. Його майно сконфіскували, а матір забрали. З іншої криїв
ки витягнули Ціпку Василя і застрілили на місці. До цієї криївки
вкинули опісля Тарновського Василя і розірвали гранатою. Того
ж дня витягнули з криївок ще двох хлопців, а двох зловили в лісі.
28.8.[19]45 р. на с. Тустань і Семиківці Єзуп[ільського] рай.
наскочило около 100 більшовиків та перевели сильні труси. В
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Семиківцях зловили одного мужчину, а 4 витягнули з бункру. Їх
відставили в район, а самі заночували.
28.8.[19]45 р. с. Дубівці Єзуп[ільського] рай. обложило
72 більшовиків та перевели сильні труси, при тому зловили двох
мужчин, яких сильно побили та відставили в район, а самі подалися до Семиковець.
28.8.[19]45 р. до с. Озірце Єзуп[ільського] рай. приїхало
15 більшовиків. Питали за станичним і станичною та тими, що
збирали сухарі для УПА.
28.8.[19]45 р. около 60 більшовиків, що перед вечером
переїздили через с. Петрилів Товм[ацького] рай., наскочило на
вечеряючу сотню “Б”. Підкрадаючися вулицею, їх запримітила
застава та привітала вогнем. Більшовики розбіглися, а сотня вицофала зі села до Дністра. За нею вистрілили більшовики кілька
білих ракет та кілька крісових гранат. (Вночі оперативні працівники УНКГБ мали контакт з а/в). Досвітком від’їхали більшовики до
Устя Зеленого, не переводячи ніяких трусів.
28.8.[19]45 р. 250 фронтовиків, при участі стрибків та
НКВД-ів, перевели облаву на с. Чорні Ослави Ярем[чанського]
рай. Фронтовики робили застави попід ліс, а стрибки з
НКВД-ами переводили труси та тероризували населення.
28.8.[19]45 р. до с. Братковець Лис[ецького] рай. приїхало около 15 більшовиків і переводили там труси по родичах кущовиків, але нічого не знайшли. Після цього пішли через гай до
с. Хом’якова. В той час у гаю в копицях спав з надр. осер. проп.
“Руслан” – Данилюк Микола с. Василя, ур. 1923 р. в с. Чернієві,
станичний с. Хом’яків – Шумляк Михайло с. Василя, ур. 1922 р.
в с. Братківцях, пс. “Ярослав”, і двох цивільних з с. Братковець.
Вони побачивши більшовиків, стали втікати, під час чого стали
забиті “Руслан” і “Ярослав”, а цивільним “вдалося” втечи.
29.8.[19]45 р. до с. Дегова Єзуп[ільського] рай. о год. 12-ій,
приїхали більшовики з б. прац. Калушського окр. осер. проп.
“Блакитним”, який забрав своє убрання і документи. Він сказав,
що на другий раз приїде сам, бо має виловити всіх бандеровців.
30.8.[19]45 р. до с. Сілець Єзуп[ільського] рай. заїхало
20 більшовиків в справі контингенту. Вони зайшли до Якимишин
Якима і казали показати собі записки від контингенту. Цей виправдувався, що не вміє писати, а тоді вони накинулись на нього
зі словами: “Твоя дочка так гарно пише, то чому тобі не поможе?
Ми бачили її письмо на квитах, що їх вона писала для бандеровців”. Вертаючу в той час з поля дочку – забрали зі собою.
30.8.[19]45 р. 30 озброєних більшовиків приїхало з Галича
до с. Боднарова Гал[ицького] рай. В селі відкрили бункер прац.
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К.К.О.П. “Гомона”, з якого забрали архів, машину до писання, папір і літературу.
30.8.[19]45 р. ніччю обложили більшовики сс. Тустань і Семиківці Єзуп[ільського] рай. і вже від рана не пускали нікого в
поле. Всіх переходячих перевіряли. В обох селах переводили
сильні труси. В Семиківцях зловили двох мужчин. О год. 10-ій з
с. Медуха того ж рай. дійшло ще 30 більшовиків, які помагали в
трусах. Вечером відійшли до Маріямполя. В селі остало на стало 50 більшовиків, які мають 40 шт. худоби та один трактор. Ста
раються заложити радгосп.
30.8.[19]45 р. квартируючі в с. Сільці Єзуп[ільського] рай.
більшовики зробили безуспішну облаву на Стінку Стан[иславів
ського] рай.
30.8.[19]45 р. в с. Тумирі Єзуп[ільського] рай. 27 більшовиків обскочило хату станичного, але в ній нікого не було. Опісля
збирали контингент.
30.8.[19]45 р. на с. Олешу Товм[ацького] рай. 67 більшовиків зробило облаву, під час якої зловили 4 мужчин та арештували
одну жінку.
30.8.[19]45 р. на с. Медуху Єзуп[ільського] рай. наскочило з
с. Семиковець понад 200 більшовиків, які перевели сильні труси. Зловили 18 молодих хлопців, з яких двох пустили, а решту забрали до рай. По полудні вернули до Семиковець.
30.8.[19]45 р. в с. Пітрич Єзуп[ільського] рай. більшовики
числом около 100 чоловік, зробили облаву. З більшовиками були
стрибки Мазур і Белей, як рівно ж багато НКВД-ів. Заарештували
(позірно) родину б. станичного “Артема” (Белей Стаха), кревняка
стрибка Белея, питаючи за сином. Родина не признавалася. Тоді
стрибок Белей казав родину випустити, а сина вони знайдуть.
І дійсно, знайшли “Артема” в коморі, де він був “сховався”, зле
однак сховав ноги, за які його витягнули. Він повів їх в ліс, де показав порожний бункер. Зараз “Артем” – Белей працює в районі.
30.8.[19]45 р. до с. Кінчаки Нові Єзуп[ільського] рай. заїхало около 500 більшовиків, що мали зі собою два міномети, около
60 кулеметів і іншу зброю. Зараз ранком пішли в Кінчацький і Кремидівський ліси, які провіряли до год. 18, при чому багато стріляли. Перед вечером вернули до Кінчак Нових, де зловили двох
мужчин. Вечером 200 з них відійшло до с. Тростянець того ж рай.
31.8.[19]45 р. більшовики в силі около 300 чоловік обступили Тростянецький ліс, залишаючи на краях ліса застави. Ліс
переходили розстрільною. В тому лісі квартирувала сотня “Грози” і два рої сот. “Сапера”. Відділи відстрілюючись, вицофали.
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Наші втрати – 10 убитих, 2 легко ранених, а стр. “Граба” зловлено живим. Втрати більшовиків невідомі. Зловленого стр. “Граба”
по дорозі до с. Тростянець поучували, що він має говорити на мітингу. (Він повинен казати, що всі бандити вибиті та вилапані, та
щоб усі поголосилися до органів радвлади). Перед селом йому
розв’язали руки, дали МП та мазепинку з тризубом.
31.8.[19]45 р. до с. Олешів Товм[ацького] рай. о год. 6-ій
йшло 20 більшовиків. Перед селом стрічали жінок, що йшли на
торг до Товмача. Від них повідбирали більшовики горілку, масло
і т.п., та таки тут, серед дороги, почали пиятику. П’яними пішли в
село та почали бешкетувати. Стріляли до стрічних людей. Один
з них зайшов до стодоли 65-літнього Ковалика Михайла, який
молотив і кричав до нього по-п’яному: “Руки вйорх, ложісь бандіт, а то стреляю”. Перестрашений господар виконував мовчки
всі накази п’яного більшовика, бо бачив, що непереливки. Надійшло ще двох більшовиків, що дало змогу господареві пожалітись, що має сина в ЧА. Більшовики зараз змінили тон і пішли
з господарем до хати. Тут поскладали все кухонне начиння на
купу та сміючись, побили. Інших двох п’яних зайшли з головою
сільради до старенького 70-літнього Мельника Василя та хотіли
його застрілити, бо він “бандеровець”. Більшовик вже спрямував
до нього ППШ та голова сільради підбив цівку і серія пішла в стелю. Опісля відібрав ППШ від більшовика та надворі вистрілив усі
набої. Більшовики бешкетували так до самого вечора, а вечером
вибрались до Товмача.
31.8.[19]45 р. о год. 16-ій, до с. Пітрич Єзуп[ільського] рай.
заїхало 18 більшовиків та обскочили хату станичної, де сидів
“Ігор” з хлопцями, граючи преспокійно на гармонії. Хлопці повтікали під градом куль, залишаючи в хаті плащі і шапки. Більшовики вганяли по селі до год. 22-ої та не зловили нікого.
31.8.[19]45 р. в с. Дубівці Єзуп[ільського] рай. приїхало з Бишева 25 більшовиків, які перетрясли ціле село, а в кінці знайшли
в лісі Легіня Петра. Йому обіцяли 3.000 крб., якщо їм покаже, де
криється “Яструб”. Він цього не знав і його забрали зі собою.
1.9.[19]45 р. до с. Дубівці Єзуп[ільського] рай. приїхало вечером 25 більшовиків та заарештували Трощука Василя і Литвина Василя.
1.9.[19]45 р. в с. Кінчаки Нові Єзуп[ільського] рай. заареш
тували більшовики Монастирську Теклю, яка домагалася звороту
зграбованих у неї речей.
1.9.[19]45 р. до с. Кремидів Єзуп[ільського] рай. приїхало
40 більшовиків і зловили двох мужчин.
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1.9.[19]45 р. до с. Семиковець Єзуп[ільського] рай. приїхало
60 більшовиків і обскочили хату б. рай. госп. реф., але в ній нікого не застали.
2.9.[19]45 р. до с. Саджава Богород[чанського] рай. приїхало 13 більшовиків, між якими був начальник [РО] НКГБ Зельоненко, і заквартирували на ніч у місцевій молочарні. Другого дня
доїхало ще 30 пограничників і разом переводили по селі провірку здачі контингенту. Кромі того, слід. НКГБ-ст Безпалов брав на
допит Соловій Юстину ж. Василя, щоб сказала, де знаходиться її
брат, що є рай. [реф.] СБ під пс. “Прометей”. При допиті вживали
різних тортур. Після цього допитував Феценець Миколу про його
брата Петра, що є підр. пропагандистом (прот. залуч.).
2.9.[19]45 р. до с. Дубівці Єзуп[ільського] рай. прийшов
стрибок Белей з 7-ма більшовиками і витягнув з криївки Бибика
Петра і Литвина Петра та забрав обох до рай.
4.9.[19]45 р. квартируючі в с. Сілець Єзуп[ільського] рай.
більшовики перевели безуспішну облаву.
4.9.[19]45 р. під час облави в с. Делієві Єзуп[ільського] рай.
зловили більшовики одного мужчину.
5.9.[19]45 р. в с. Делієві Єзуп[ільського] рай. заарештували
більшовики Шурин Параску, обіцяючи її пустити тоді, коли зголоситься її сестра, що криється. Вона переказала до сестри, але
ця не зголосилася. Тоді більшовики забрали Параску.
5.9.[19]45 р. погранвійська НКВД заарештували в с. Білі
Ослави Яремч[анського] рай. 35 осіб і відставили до Яремча.
6.9.[19]45 р. о год. 4-ій, обложили більшовики с. Заріча
Солотв[инського] рай. та перевели сильні труси по хатах, головно у станичного і станичної. Зловили станичну Кобзей Ольгу
“Зірку”, одначе вона втекла. Тоді більшовики заарештували Сапіжак Марію, яку слідуючого дня випустили. Під час трусів старалися поводитися гарно, деякі стрибки нарікали на сов. владу.
8.9.[19]45 р. спецвідділ НКВД в числі около 25 чоловік, перевів облаву в с. Підпечарах Стан[иславівського] рай. В часі облави
перевірювали документи всіх бронірованих, при чому арештовано одного мужчину. Під час трусів витягнуто з бункру двох мужчин і арештовано одну жінку.
9.9.[19]45 р. около 200 більшовиків перейшло розстрільною
с. Росільна Солотв[инського] рай. з напрямку с. Красна на Богородчани. В селі повертали до хат грабувати їжу, а навіть (в де
яких хатах) цивільні речі.
10.9.[19]45 р. около 120 більшовиків перейшли розстрільною с. Космач Солотв[инського] рай. в напрямі Солотвини. В
селі не зробили нічого.
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10.9.[19]45 р. о год. 22-ій, около 30 більшовиків з РО НКВД
Ланчин зробили засідку в Пересліп, присілок Ланчина. На засідку попали трьох стрільців з місцевого СКВ “Сливка”, “Нечай” і
“Хома”, але їм вдалося оминути засідку і вийти ціло.
Від 10-15.9.[19]45 р. більшовики робили щодня перевірку
лазів Копанка (над Дністром б. с. Довге Тисм[еницького] рай.),
однак не зловили нікого.
11.9.[19]45 р. 30 більшовиків переходили ліс біля с. Струпкова Отин[ійського] рай., при чому вбили одного стрільця.
11 і 12.9.[19]45 р. більшовики розбирали забудування і будинки впавшого “Мирона” в с. Гринівцях Товм[ацького] рай., забираючи всі матеріяли до Товмача.
11.9.[19]45 р. до с. Лоєва Надв[ірнянського] рай. приїхало
4 авта НКВД-ів, які заночували в селі, а слідуючого дня перевели в селі облаву та перевіряли гори Кривулю та Страгору, однак
безусішно.
11.9.[19]45 р. до с. Хом’якова Лис[ецького] рай. приїхало
8 НКВД-ів та заарештували стан. госп. Семчук Параню.
12.9.[19]45 р. ніччю 30 більшовиків обложили в с. Радча
Лис[ецького] рай. господарство, де був бункер, в якому тоді
сиділо 4 кущовиків. Рано один з кущовиків відчинив бункер і побачивши більшовиків, вернув назад до бункра, взяв кулемета,
вискочив з ним нагору і почав стріляти до більшовиків. За ним
вискочило останніх трьох і в перестрілці почали всі чотири відступати. У висліді впав один кущевик вбитим, а один ранений,
який однак утік з двома здоровими. Більшовики мали двох убитих. Згоріла при тому стодола того господаря.
12.9.[19]45 р. о год. 11-ій, приїхало 15 більшовиків до с. Манява Сол[отвинського] рай. і з ними Луканюк Іван з Крички, що
недавно приїхав з Німеччини і вступив до стрибків. Він повів більшовиків до свойого товариша з Німеччини Сенчака Михайла,
якого видав більшовикам, на тлі особистих порахунків. Сенчака
ще до сегодня не випустили.
12.9.[19]45 р. РО НКВД з Делятина арештувало Касіянчук
Юстину (сестру станичної “Ірки”) та Касіянчук Настю (харчеву).
Касіянчук Юстину по трьох днях випустили.
12.9.[19]45 р. 50 більшовиків робили облаву на ліс Боднарівка б. с. Вільшаниця Тисм[еницького] рай. і зловили Депутата
Дмитра, ур. 1924 р. в с. Вільшаниця.
12.9.[19]45 р. спецвідділ РО НКВД з Тисмениці, що стало
квартирує в Рошневі того ж району, в силі 22 чоловік, зробив
облаву в с. Стриганцях того ж району, обскакуючи ненадійно деякі хати, а біля деяких хат держали засідки аж до рана.
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13.9.[19]45 р. 50 більшовиків перешукали всі суміжні біля
с. Вільшаниця Тисм[еницького] рай. ліски та не знайшли нікого.
13.9.[19]45 р. згадана вже спецгрупа з Рошнева Тисм[е
ницького] рай. і 20 більшовиків, що приїхали по контингент до
с. Довге того ж рай., переходили ліс між сс. Довге і Буківна, і на
прилісному полі Лужок зловили 6 мужчин і одну жінку.
13.9.[19]45 р. до с. Боднарова Гал[ицького] рай. приїхало
автом 20 більшовиків і заарештували 4 мужчин.
13.9.[19]45 р. в с. Лоєва Надв[ірнянського] рай. відділ НКВД
перевів масові арешти. Арештовано 10 людей.
13.9.[19]45 р. РО НКВД з Надвірної заарештувало в Чорному
Потоці Ярем[чанського] рай. 7 дівчат, яких всипав Ткачук Василь
с. Миколи з того ж села. Арештованих відставлено зразу до Надвірної, а опісля до Печеніжина.
14.9.[19]45 р. о год. 12-ій, 8 НКВД-ів з Ланчина обскочили
хату Данилюка Василя, літ 30, в с. Добротові того ж рай. та не
знайшли господаря. Тому забрали в нього троє овець. Жінка з дітьми втекла з дому. Слідуючого дня приїхали більшовики забирати від нього сіно, під час того знайшли господаря в сіні. Разом з
Данилюком пішли до Нагорняка Федора, якого застали біля хати
і забрали зі собою. 17.9.[19]45 р. прийшов Нагорняк враз з совітами до села і здав їм свій кріс, котрий був схований в корчах.
14.9.[19]45 р. в с. Медині Гал[ицького] рай. 20 більшовиків,
що приїхали автом, заарештували Гнатківського Івана с. Василя,
літ 23, стрілець УПА.
14.9.[19]45 р. 25 більшовиків, вертаючи з с. Темерівець
до с. Дорогова, стали відпочивати біля с. Суботова Гал[и
цького] рай. Кількох з них зайшло до села і припадково зловили
чотирьох мужчин.
14.9.[19]45 р. спецгрупа НКВД з с. Рошнів Тисм[ени
цького] рай. перевели труси і розшуки в с. Довге того ж рай. та
по суміжних полях, але не зловили нікого.
14.9.[19]45 р. до с. Миловання Тисм[еницького] рай. приїхало 10 більшовиків, які не зупиняючись, поїхали відразу під ліс, де
обложили підозрілі хати і перевели труси, під час яких зловили
“Гонту”, б. розв. “Вечірного”, якого забрали зі собою.
15.9.[19]45 р. около 30 більшовиків наскочило на с. Курипів
Гал[ицького] рай. і під час розшуків у селі, знайшли криївку, в якій
було 4 стрільців УПА. Вони побачивши, що більшовики відкри
вають криївку, пострілялися.
15.9.[19]45 р. більшовики з Яблонівського погранотряду
зробили засідку на СКВ “І” в с. Білі Ослави Ярем[чанського] рай.
При відступі куща впав кулеметчик “Явір”.
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15.9.[19]45 р. більшовики застрілили на дорозі Солотвина–
Дзвиняч робітника з с. Заріча Сол[отвинського] рай. Богославця
Миколу, який ішов до праці і затягнули його в рів та приложили
камінням. Слідуючого дня говорили людям, що це робота СБ.
16.9.[19]45 р. о год. 11-ій, 60 більшовиків перевело облаву
в с. Космач Сол[отвинського] рай., під час якої заарештували дві
особи, яких по двох днях випустили.
16.9.[19]45 р. 60 більшовиків з Галича заквартирували в с. Викторів того ж рай. Слідуючого дня, під час облави,
заарештували двох мужчин.
16.9.[19]45 р. досвітком участ. уповнов. Алексєєв з 10-ма
більшовиками наскочив на хату голови сільради в с. Ворона
Отин[ійського] рай. Петрака Івана та перевівши ревізію, витягнув
з бункра господарчого “Тигра” (Ганиш Остап, ур. 1918 р.) та Максимова Івана с. Павла, ур. 1923 р., що крився від ЧА. З бункра
забрали більшовики багато госп. речей та машину до писання
(афішову). Голову заарештували та враз з половленими, забралися до Отинії.
16.9.[19]45 р. трьох більшовиків обграбували церкву і монастир в с. Погоня Тисм[еницького] рай.
16.9.[19]45 р. 6 більшовиків з Товмача обграбували двох
господарів в с. Вікняни Товмач[ського] рай. та сполошені стійковим, втекли до Товмача.
16.9.[19]45 р. спецвідділ з Рошнева Тисм[еницького] рай.
числом 22 чоловік, враз з 15-ма більшовиками, що приїхали по
контингент, перевели сильні, але безуспішні труси в с. Вільшаниця Тисм[еницького] рай.
17.9.[19]45 р. більшовики, що збирали контингент в с. Дов
ге Тисм[еницького] рай., запалили стріляючи до ворон, оборіг зі
збіжжам у Пахолко Анни. Згоріло 24 кіп збіжжа.
17.9.[19]45 р. около 150 більшовиків переводили облаву
в с. Ямниця Стан[иславівського] рай. та в лісі Стінка біля цього
села. В лісі зловили трьох мужчин, в селі нікого.
17.9.[19]45 р. о год. 7-ій, с. Манява Сол[отвинського] рай.
обскочили з трьох сторін около 100 більшовиків, перевели сильні
розшуки по селі і суміжних лісах. Слідуючого дня побили в селі
кількох людей.
17.9.[19]45 р. о год. 15-ій, війська РО НКВД з Надвірної в
силі около 150 чоловік, перевели облаву на ліс біля с. Фитьків
Ланч[инського] рай. Під час облави застрілили двох стрільців з
СКВ. Цивільних людей розпитували за відділом УПА “І”.
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18.9.[19]45 р. ранком до с. Медині Гал[ицького] рай. прийшло около 150 більшовиків, із ними опер. уповнов. РО НКГБ
стар. лейт. Карпенко. В селі переводили основні труси, під час
яких зловили 10 мужчин. Слідуючого дня вивезли дві рідні, а їхнє
майно сконфіскували.
18.9.[19]45 р. о год. 3-ій, 50 більшовиків з Росільної Сол[от
винського] рай., перевели облаву в с. Космач того ж рай. При
розшуках уживали пса. Під час розшуків витягли з бункра одного
мужчину, а заарештували двох.
18.9.[19]45 р. спецвідділ з с. Рошнів Тисменицького рай.
перевів облаву на поле під лісом біля с. Довге того ж рай., під час
якої зловлено Грабку Миколу, ур. 1916 р., з с. Довге.
18.9.[19]45 р. 15 більшовиків ограбили одну господиню та
знасилували одну 56-літню жінку в с. Попелів Товм[ацького] рай.
18.9.[19]45 р. о год. 10-ій, до с. Фитьків Ланч[инського] рай.
приїхало 15 більшовиків з Богородчанського РО НКВД, які обложили хату Стефурак Юстини, в якої крився хворий стр. “Дунай”.
Його забрали зі собою, залишаючи господиню в спокою. Цієї ж
ночі на її подвір’ю зробили ці самі більшовики засідку.
19.9.[19]45 р. до с. Камінна Ланч[инського] рай. прийшло до
господаря Возного (шевця) 8 більшовиків, які забрали від нього
все шевське начиння, мотивуючи тим, що він направляв стало
взуття бандеровцям.
19.9.[19]45 р. в с. Вікнянах Товм[ацького] рай. один стрілець
виполошив зі села більшовиків, що стягали контингент. Слідуючого дня до села приїхав секретар РПК Шептикіта з 20-ма більшовиками, розпитуючи, хто попереднього дня стріляв до бійців.
20.9.[19]45 р. 60 більшовиків з трьома танками робили обла
ву на ліс біля Надорожної Товм[ацького] рай., під час якої вбили
двох та зранили одного стрільця.
20.9.[19]45 р. 25 більшовиків зробили облаву в с. Кінчаки
Старі Єзуп[ільського] рай., під час якої зловили стан. “Іскру”, в
якого перевели сильну ревізію. Кромі того, сильно шукали в голови сільради та Адамовича Стаха, в якого знайшли кріс, набої і
деякі записки.
20.9.[19]45 р. в с. Грушка Отин[ійського] рай. впав на засідці
[рай.] пропаг. “Подорожний”, через всипу східнячки Галі, що там
сповняла обов’язки медсестри в поліклініці.
21.9.[19]45 р. в с. Медуха Єзуп[ільського] рай. перевели
більшовики безуспішний трус.
21.9.[19]45 р. РО НКВД з Богородчан і Лисця перевели
облаву на с. Черніїв Лис[ецького] рай. Під час облави заарешту-
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вали станичного “Побитого”, кущового пропаг. “Хмеля” та трьох
мужчин.
21.9.[19]45 р. в с. Комарів Гал[ицького] рай. 60 більшовиків
зробили облаву та протягом двох днів зловили 5 мужчин.
21.9.[19]45 р. около 50 більшовиків переходили розстрільною ліс Сигла біля с. Заріча Сол[отвинського] рай. та не знайшли
нікого. Ліс цей часто перевіряють – все з ніяким успіхом.
22.9.[19]45 р. до с. Стримба Надв[ірнянського] рай. приїхало 30 НКВД-ів, обскочили зразу 5 хат та почали шукати бункрів,
одначе не знайшли нічого.
22.9.[19]45 р. в с. Велесниця Долішня Ланч[инського] рай.
наскочило 50 більшовиків на боївку “Залізняка” з Тисм[ени
цького] рай., що числила 20 боєвиків. По короткій перестрілці,
боївка вицофала без втрат.
22.9.[19]45 р. 30 більшовиків зробило облаву на с. Кремидів
Єзуп[ільського] рай., питаючи за деякими дівчатами.
23.9.[19]45 р. в с. Олешів Товм[ацького] рай. 20 більшовиків зловили вечером при оббиранні кукурудзи 6 молодих хлопців
(з них 3 з УПА), з яких двох пустили, а третий Халак водить більшовиків по селі і сипле, що знає.
23.9.[19]45 р. по полудні, зайшло кілька більшовиків до
с. Іваниківка Лис[ецького] рай. і заарештували дві дівчини. Слідуючого дня до села приїхало около 150 більшовиків, які зігнали
всіх селян на мітинг. Після мітингу забрали до Лисця 26 мужчин,
включно з головою сільради. Після трьох днів звільнили всіх мужчин і дівчат, кромі голови сільради, якого забрали до Станиславова і держали два тижні, заки звільнили.
23.9.[19]45 р. около 150 більшовиків перевели облаву на
с. Колодіївка Стан[иславівського] рай., під час якої зловили одного мужчину.
23.9.[19]45 р. о год. 19-ій, до с. Камінна Ланч[инського] рай.
приїхало автом 20 більш[овиків] і обскочили хату Цуцилівського Микити, в якій злапали його сина, що прийшов на відпустку з
УПА. Як пізніше виявилось, що батько сам “замовив” більшовиків, щоб прийшли взяти сина. За те більшовики звернули йому
сконфісковане майно.
24.9.[19]45 р. від год. 5-ої до 9-ої, тривала перевірка ліса
між сс. Велесницею Дол.–Тарновицею.
24.9.[19]45 р. до с. Забережа Лис[ецького] рай. зайшло около 100 більшовиків та зігнали около 200 людей на мітинг. Після
мітингу задержали 28 мужчин, яких забрали до Лисця і держали
там три дні. По трьох днях забрали трьох з них до Станиславова,
а 9 втекло, решту самі випустили.
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24.9.[19]45 р. в с. Озірце Єзуп[ільського] рай. 20 більшовиків перевели облаву і придержали три жінки і двох мужчин, але їх
випустили.
24.9.[19]45 р. до с. Довге Тисм[еницького] рай. приїхало
60 більшовиків з двома [г]арматками і чотирма мінометами. Постріляли троха по лісі в сторону Дністра і по полудні виїхали.
24.9.[19]45 р. в с. Торговиця Отин[ійського] рай., під час розшуків, впав ненадійно в бункрі рай. тех. реф. СБ “Андрій”. Зловлено 6 мужчин. Родину, де в бункрі впав “Андрій”, арештовано.
25.9.[19]45 р. в с. Гринівцях Товм[ацького] рай. вбили більшовики одного “сипача”, що всипав криївки, але порожні.
26.9.[19]45 р. в с. Баб’янка Отин[ійського] рай. відкрили більшовики бункер в церкві та витягнули з нього 4 озброєних мужчин.
26.9.[19]45 р. в с. Вільшаниця Тисм[еницького] рай. 40 більшовиків перевели труси в селі та зловили трьох мужчин.
26.9.[19]45 р. в с. Медуха Єзуп[ільського] рай. більшовики
зловили одного мужчину, але він викупився горілкою.
26.9.[19]45 р. в с. Семиківці Єзуп[ільського] рай. забрали
більшовики всі кури в одного господаря.
26.9.[19]45 р. в с. Лани Єзуп[ільського] рай. більшовики ходили по селі та перевіряли стрічних.
26.9.[19]45 р. до с. Суботова Гал[ицького] рай. прийшло
около 60 більшовиків, під проводом стар. лейт. Семкова, та
перевели в одного господаря трус, а опісля ограбили його цілком, а при тому заарештували двох мужчин.
27.9.[19]45 р. в с. Семиківці Єзуп[ільського] рай. один злов
лений мужчина викупився горілкою.
28.9.[19]45 р. о год. 22-ій, наскочило 50 більшовиків на
с. Довге Тисм[еницького] рай., зловили двох мужчин та арештували дві дівчині. Їх по сімох днях випустили.
28.9.[19]45 р. до с. Медині Гал[ицького] рай. заїхало 13 більшовиків і заарештували Коржинського Петра с. Нестора, літ 58,
б. поручник УГА.
28.9.[19]45 р. в с. Підлужу Стан[иславівського] рай. перевели більшовики (около 100 чол.) безуспішну облаву.
28.9.[19]45 р. около 250 більшовиків перевело облаву на
с. Підпечари Стан[иславівського] рай. Під час облави зловлено
одного мужчину та арештовано три жінки.
28.9.[19]45 р. в с. Красна Ланч[инського] рай. двох більшовиків заарештували Бойка Осипа, літ 31, дезертир з УПА. Його по
5 днях випустили. Він говорить, що до нічого не признався.
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28.9.[19]45 р. о год. 14-ій, 30 більшовиків з РО НКВД Ланчин
відкрили бункер зі зброєю, що був у лісах за рікою. З бункра забрали три важкі мадярські кулемети, одну бронебійку та три кріси.
29.9.[19]45 р. в с. Угринові Дол. Стан[иславівського] рай.
150 більшовиків перевели безуспішну облаву.
30.9.[19]45 р. о год. 21-ій, 30 більшовиків з Рошнева
Тисм[еницького] рай. наскочили на с. Довге того ж рай. і пограбували Вінтоняк Якова, в якого забрали 4 вівці та все убрання,
що було в хаті. В селі попилися та ходили селом і викрикували,
або запивались так, що не годни були і рушатися.
30.9.[19]45 р. в с. Вільшаниця Тисм[еницького] рай. зробили більшовики облаву, на якій зловили Депутата Миколу,
ур. 1908 р., та забрали зі собою.
1.10.[19]45 р. до с. Тумир Єзуп[ільського] рай. прийшли
більшовики, які ходили по селі, шукаючи за бандеровцями. (В
тому селі хтось повісив двох мужчин). Більшовики забрали сестру “Дзвона”.
1.10.[19]45 р. до с. Микитинець Стан[иславівського] рай.
заїхало автом 30 більшовиків УНКГБ і після списку арештували
7 дівчат і одного мужчину, а бувша станична з німецької окупації
Максимів Тетяна д. Семена, ур. 1922 р., не даючись арештувати,
вискочила вікном і надворі її застрілили більшовики.
1.10.[19]45 р. в Делятині Ярем[чанського] рай. арештовано
стан. інформ. Соколенко Анну за те, що вона везла масло з молочарні до Надвірної, а на дорозі відділ УПА “Д” це все забрав.
По трьох днях її звільнили.
1.10.[19]45 р. о год. 14-ій, в Ланчині зробили більшовики наскок на боївку СБ. Більшовиків привела дівчина, яка перед двома
годинами приносила боївці харчі. Під час перестрілки впав боївкар “Вихор”.
2.10.[19]45 р. о год. 10-ій, 10 більшовиків наскочило на хати
Нагорняка Івана і Гнатюка Миколи в с. Красна Ланч[инського]
рай. Нагорнякові казали показати криївку сина, а коли він відмовився, почали стріляти в сіно в стодолі і зранили його сина Степана, літ 19, що був скритий в сіні. Раненого забрали до Ланчина і він там вкоротці помер. У Гнатюка робили труси, але його не
знайшли.
2.10.[19]45 р. в с. Деліїв Єзуп[ільського] рай. грабували
більшовики дом. дріб.
2.10.[19]45 р. в с. Вікняни Товм[ацького] рай. 20 більшовиків зловили Дмитрів Михайла, а двох мужчин втекло їм з-під рук.
Дмитріва били, щоб сказав, що це за одні були мужчини. Його по
двох днях випустили.
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3.10.[19]45 р. о год. 10-ій, около 40 більшовиків з Тисмениці обложили с. Вільшаницю того ж рай. та почали труси в селі. В
селі були тоді два стрільці з боївки СБ – “Харченко” і “Дмитро”,
які відступали до Узінського ліса. За ними гнали чотири більшовики аж під ліс та ранили “Харченка” в руку.
3.10.[19]45 р. заарештували більшовики в с. Пасічна Стан[и
славівського] рай. 9 робітників, що працювали на копальні. Слідуючого дня їх усіх випустили.
4.10.[19]45 р. перевели більшовики знова труси в с. Вільшаниця Тисм[еницького] рай. та зловили двох мужчин, яких забрали до району.
6.10.[19]45 р. наскочило 12 більшовиків на господарства в
с. Пасічна Стан[иславівського] рай. – (Патлюка Петра та Хопти
Миколи), та в хатах нічого не застали.
6.10.[19]45 р. о год. 19-ій, 50 більшовиків обложили заставами від ліса с. Миловання Тисм[еницького] рай. та простояли
там цілу добу. Слідуючого вечора відійшли до Вільшаниці.
7.10.[19]45 р. до с. Клубівці Тисм[еницького] рай. приїхало
30 більшовиків зі стрибком Шишурак Олексою та заарештували
4-ох мужчин та 4 жінки. Слідуючого дня звільнили одного мужчину та дві жінки.
7.10.[19]45 р. около 100 більшовиків перевели безуспішні
труси в сс. Пітрич і Козина Єзуп[ільського] рай.
7.10.[19]45 р. в с. Ворона Отин[ійського] рай., через всипу,
паде двох стрільців, а третий здається живим.
9.10.[19]45 р. більшовики робили розшуки в Єзуп[ільських]
та Сілецьких лазах. Зловили при тому 56-літнього батька “Галайди”, якого вказав стрибок Белей.
9.10.[19]45 р. по полудні, з с. Хом’якова до с. Забережа
Лис[ецького] рай. прийшло 85 більшовиків РО НКВД з Богородчан
та розійшлися по хатах. В одній хаті сиділо трьох стрільців з УПА з
того ж села. (На ліченні). Вони грали в карти (“Горіх”, “Блакитний”
і “Чмелик”). До цієї хати зайшло двох більшовиків, а побачивши
стрільців, вибігли надвір та почали стріляти. На стріли збіглося
більше більшовиків і половили цих стрільців та забрали з собою.
Слідуючого дня до села прийшов “Блакитний” з більшовиками та
водив їх по порожніх бункрах у лугах, в яких нікого не знайдено.
9.10.[19]45 р. около 180 більшовиків перевели облаву в
с. Колодіївці Стан[иславівського] рай. та після списку заарештували 7 дівчат.
10.10.[19]45 р. в с. Побереже Єзуп[ільського] рай. зловили
більшовики одного мужчину та заарештували одну жінку, в якої
був магазин харчів.
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10.10.[19]45 р. із за всипи “Дениса” паде 6 озброєних людей.
12.10.[19]45 р. в с. Колодіївці Стан[иславівського] рай. около 55 більшовиків перевело облаву, під час якої зловлено одного
мужчину та відкрито три порожні бункри.
У звітньому часі дальше активними в тероризуванні укр. населення проявлялись боївки НКВД-НКГБ, зорганізовані раніше.
Тільки в Отинійщині в останньому часі зорганізована рай. боївка
НКВД, під ком. б. подвійного дезертира із відділу УПА “Хмари” та
боївки “Сірка” – Іванців Михайла, в числі 10 осіб. Боївки ці проявляють свою діяльність переважно по ночах. Найбільш активною в
цьому часі була боївка УНКГБ під ком. Гороховцова. Свою діяльність проявляла вона найбільше в Богородчанському і Солотвинському районах (в сс. довкруги Чорного ліса). Ця боївка робить
нічні провокаційні наскоки, засідки і т.п. Під час рейду, стягає з
населення харчі, удаючи при тому стрільців УПА, розбитків зі сотень чи боївок СБ. В сс. розпитує за станичним, харчевим, а коли
дана особа не хоче їм нічого сказати, тоді її арештують, мовляв,
що вона є агентом НКВД та провадять до сотенного Яценка на
допит. При цих боївках, як і раніш, є прикріплені оперативні працівники НКВД. По агентурній розробці терену, боївки в першій
половині вересня вибрались.
Важніші з дій цих боївок були:
28.7.[19]45 р. до хати Бойчук Марії, в с. Микуличин прис. Хижки, прийшло 6 стрибків з Яремча, вдаючи стрільців УПА. Стрибки
питали за дочкою господині Василиною (станична), за харчами,
за криївкою, де б вони могли скритися, бо за ними гонять більшовики. Господиня не далась спровокувати. Тоді стрибки побили
присутніх в хаті та заарештували господиню.
Від 12.8.-27.8.[19]45 р. рейдувала боївка УНКГБ під ком. Гороховцова по селах Нивочин, Гринівка, Лесівка, Ст. Богородчани – Богород[чанського] рай. Під час свойого рейду, переводили
по селах і лісах розшуки за бункрами та ночами розкладали по
дорогах засідки. Кромі цього, грабила в людей харчі та закликала здавати контингент. Під час цього рейду, боївка ця не мала
жодних успіхів.
16.8.[19]45 р. до с. Похівка Богород[чанського] рай. прийшло 20 більшовиків, між ними були НКВД-сти і стрибки. В селі
вдавали стрільців УПА, що йдуть зі села Хмелівки і хочуть через
курієра пов’язатись з с. Тисменичани Лис[ецького] рай. Кромі цього, випитували про станичного і господарчого сітки. Не
маючи в цьому селі успіхів, відійшли надвечір до с. Грабовець
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цього ж рай. В цьому селі пішли до крайніх хат, набрали соломи
та пішли в корчі ночувати, прохаючи господарів, щоб коли б рано
з’явились більшовики, дати їм вістку. Рано переводили в селі
труси, однак безуспішні. Тому й відійшли в сторону Богородчан.
18.8.[19]45 р. цей сам відділ зробив засідку на дорогах
с. Похівка. На засідку найшли два стрільці зі сот. “Вивірки” і їх ця
боївка постріляла.
29.8.[19]45 р. боївка Отин[ійського] рай. під ком. Іванців Михайла, зловила в Отинії “Підгірного” – б. пропагандиста з групи
“Довбуша”, що хвилево був зайшов до Отинії.
11.9.[19]45 р. о год. 21-ій, 15 більшовиків прийшли в с. Жураки, з метою перевести нічні арештування. Арештовано три
особи, при цьому була боївка [РО] НКГБ, що нею командує Шикора Матій, родом з Крички. Ці боївкарі стрічалися з а/в.
13.9.[19]45 р. о год. 12-ій, 10 перебраних в різні уніформи
совітів, вдаючи стрільців УПА, захопили в лісі б. с. Майдан Горішний Ланч[инського] рай. станичну “Галю”, харч. “Зорю” та двох
стрільців з відділу “І”, що разом несли обід для відділу. Арештованих забрали в Ланчин.
18.9.[19]45 р. в с. Миловання Тисм[еницького] рай. зайшла
ніччю боївка [РО] НКГБ числом 6 осіб, до одної хати, вимагаючи
харчів, при чому тероризували, вдаючи повстанців.
22.9.[19]45 р. боївка [РО] НКВД під ком. Іванців М., допо
могла більшовикам розбити анархістичну боївку “Сірка”, вби
ваючи чотирьох стрільців, в тому [числі] і самого “Сірка”.
25.9.[19]45 р. боївка Ланч[инського] [РО] НКВД зробила о
год. 19-ій засідку біля с. Добротів Ланч[инського] рай. – на головному гостинці біля церкви. На засідку вийшов 55-літний господар.
28.9.[19]45 р. ця сама боївка (нею провадив опер. уповнов.
Троян) обскочила в с. Красна Ланч[инського] рай. хату Поповича
Петра та заарештували його і ще двох молодих хлопців.
28.9.[19]45 р. в с. Надорожна боївка [РО] НКВД спровокувала рай. госп. реф. “Недолю” і опісля її арештує, а з нею ще одну
дівчину.
29.9.[19]45 р. боївка УНКГБ зі Станиславова провокує двох
дівчат в Тисмениці і за їх вказівками, ловить “Гору”, чотового зі
сотні, та вбиває одного стрільця, а опісля арештує обі легковірні
дівчини.
30.9.[19]45 р. в с. Кричка Сол[отвинського] рай. зайшов
лейтенант (!) Шикора Матій (тут. родич) зі своєю боївкою 14 осіб.
В селі забили ці боївкарі харчевого, а станичного і його заст. витягнули з бункра. Кромі того, заарештували ще одну дівчину.
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1.10.[19]45 р. ця сама боївка о год. 21-ій, зайшла до Білоус Параски в с. Добротів Ланч[инського] рай. і один з цих боївкарів написав картку до станичного по 20 хлібів, бо: “вони є зі
сот. “Хмари”, яка чекає за рікою в лісі, а є їх дві чоті, а в додатку
сам “Хмара” хоче бути зі станичним”. Записку цю хотів він післати сином господині, літ 22 (каліка), та хлопчина не дався спровокувати.
Попри сталі боївки НКГБ чи НКВД – більшовицька безпека
вживала часто до терористичних акцій супроти укр. населення
і стрибків, зі станиць “самоохорони”, яких поволи привчається
до виконування “Каїнової” роботи. Такі станиці “самоохорони”
існують, кромі вже зголошених, у таких селах: Рафайлова, Зелена, Пасічна, Надвірна, Битьків, Пнів – Надв[ірнянського] рай.,
Майдан Серед. та Гаврилівка Ланч[инського] рай., Ворохта, Микуличин і Татарів Ярем[чанського] рай. Замітним стає факт, що
прим[ір]: в Рафайловій до “самоохорони” втягнено навіть дівчаткомсомолок. Ось декілька фактів роботи тої “самоохорони”:
21.9.[19]45 р. стрибки зі станиці “самоохорони”, враз з головою сільради с. Пнів Надвірнянського рай. – хотіли виселити родини Гафійчука Олекси і Старунського Петра з присілка
Постоята, як також сконфіскувати їхнє майно. Родин цих не застали, лише обмежились забранням 10 овець.
25.9.[19]45 р. 3 стрибки “с.о.” пішли на Бухтивець, з метою
сконфіскувати худобу одному підпільникові та їм це не вдалося,
бо господар завчасу скрився.
В деяких випадках ці “самоохоронники” ходили і поза межі
своїх станиць:
15.9.[19]45 р. до с. Стримба Надв[ірнянського] рай. прийшло 4 стрибків “с.о.”, враз з гаєвим зі станиці Пнів того ж рай.
Ходили цілу ніч по селі та без результатів.
16.9.[19]45 р. до с. Стримба Надв[ірнянського] рай. при
йшов прокурор з Надвірної, враз з двома стрибками з Пнів’я.
Старались скликати мітинг, але населення не зійшлося і вони
вернули з нічим.
17.9.[19]45 р. до с. Стримба Надв[ірнянського] рай. при
йшов знова прокурор, один НКВД-ст і два стрибки. Ходили цілий
день по селі, розпитуючи, де то дівся їхній голова та не довідалися нічого.
17.9.[19]45 р. стрибки “с.о.” с. Пнів’я Надв[ірнянського] рай.
зробили засідку на горі Ділок біля Білозорини. На засідку вийшов
стр. “Прут”, однак йому вдалося втечи, тільки став ранений в руку.
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17.9.[19]45 р. стрибки “с.о.” с. Пнів’я, враз з 40 більшовиками, зробили засідку на горі Білозорині. На засідку вийшло двох
цивільних, що крилося.
18.9.[19]45 р. охорона копальні в с. Битьків в силі 80 чоловік
і стрибки “с.о.” з с. Пнів, зробили наскок на присілок с. Пасічної –
Постоята, переводили труси та заарештували трьох молодих
хлопців.
18.9.[19]45 р. о год. 19-ій, до с. Велесниця Дол. Ланч[ин
ського] рай. прийшло 8 стрибків “с.о.” зі станиці Гаврилівка та зробили засідку біля головного гостинця. На засідку не “виліз” ніхто.
В загальному, в звітньому часі, вивозів НКВД не застосовувало. Однак було ряд випадків, де НКВД застрашувало
укр. родини вивозом, в цілі виявлення орг. чи приватних тайн.
(Напр[имір]: показати бункер, в якому скривається хтось з рідні чи орг. людей). В тій цілі НКВД приготовляло дану родину до
вивозу, кажучи, до означених кількох годин збиратись, при чому
дійсно родину забирали до райцентру, а майно конфіскували. В
райцентрі вербовано таких осіб на с/о, повертали частинно майно та випускали домів.
Деякі з фактів подається:
10.8.[19]45 р. на с. Закрівці Отин[ійського] рай. наскочило 22 більшовики, що заарештували Гуцуляка Михайла “Журавля” і ще трьох мужчин. Майно Гуцуляка сконфіскували. Один з
арештованих “Ясінь” втік.
11.8.[19]45 р. о год. 24-ій, райспецгрупа Отин[ійського]
РО НКВД в числі 30 осіб, наскочила на хату Мандзюка Івана в
с. Закрівці Отин[ійського] рай. та питали його за сином. Цей признався, що син криється в церкві. Більшовики пішли і витягнули
його сина Петра, ур. 1916 р., пс. “Мазепа”, що був харчевим. Цей
з черги вказав бункер, з якого витягнули “Байду” і “Хмеля”. Майно Мандзюка сконфіскували, всіх половлених забрали до Отинії
(прот. залуч.).
15.9.[19]45 р. в с. Темирівцях Гал[ицького] рай. заквартирувало около 150 більшовиків з Галича, які вивезли одну родину та
сконфіскували одно господарство. Після цього переїхали до сусідного села Медині того ж рай. та заарештували дві дівчині з Темирівець.
10.10.[19]45 р. около 300 більшовиків переводило облаву в
с. Підпечарах Стан[иславівського] рай. Під час облави заарешту
вали 6 мужчин і дві жінки, вивезли три родини (всіх 8 осіб) та
сконфіскували три господарства.
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П р о п а г а н д а.
Кромі терору, який проявляється на кожному кроці, більшовики і дальше оперують пропагандою, в окремих випадках нераз
дуже активною. Пропаганда ця діє під різними видами – в залежності від обставин і нашого руху. Можна сказати, що більшови
цька пропаганда під трьома видами діє: а) усна пропаганда,
б) друкована пропаганда і в) пропагандивні акції.
Найбільш посиленою і діяльною є усна пропаганда, яка діє,
використовуючи кожну можливість. В першу чергу треба взяти в
увагу мітинги, якими більшовики стараються попросту “застрашити” наші села. Сміло можна сказати, що немає села, в якому
не було б хоч одного мітингу раз в місяць, а бувають села, що по
кілька мітингів є в одному тижні. На таких мітингах обговорювано
в першу чергу дуже широко справу голошення “з повин[н]ою” –
доказувано, що рад. влада є з одної сторони всепрощаюча
каючихся, а з другої сторони, строго караюча для непокірних.
Страшено вивозами на “білі ведмеді” родин тих, чиї члени є в
УПА чи в “бандитських” боївках. Кромі того, різні урядовці більшовицької адміністрації, а навіть окремі бійці, що приїздили по
справах контингенту, чи на різні акції по селах, старались в індивідуальних розмовах з поодинокими громадянами, вести пропагандивну роботу. Т.зв. шептану пропаганду ведуть різного рода
агенти та сексоти, стараючись різного рода порадами “на вухо”
переконувати поодиноких людей в недоцільності нашої боротьби. Існує ще один рід усної пропаганди – це школа і робота вчителів між шкільною дітворою, а навіть з родичами дітей, яким наказується виховувати дітей в комуністичному дусі, бо вони, мовляв, заражуються бандерівськими ідеями. В біжучому шкільному
році кинено на наші села певне число нових вчителів-східняків,
які дістають окремі детальні інструкції, на окремих, для східняків
спеціяльно уряджуваних конференціях, як вести роботу в школі і
поза школою. Бувають випадки, що до кляси під час науки входили військові і наказували дітям слухати лише вчителів-східняків.
Останньо використовують більшовики на мітингах всяких половлених стрільців з УПА чи “розкаяних бандитів”, яким наказують
прилюдно відрікатись дотеперішньої праці та ідеї, оплюгавлювати те все та взивати населення до каяння та послуху рад. владі.
В друкованій пропаганді більшовики використовують в першу чергу листи “розкаяних”, які поміщують в часописах з відповідними коментарями, широко розписуються про “народні суди”
над половленими “бандитами” та їхні каяття на цих судах, стараючись високим виміром кари чи вироками смерті, відстрашу-
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вати досі непокірних. Густо-часто стрічається в центральній чи
обласній та районній пресі статті, присвячені поборюванню нашого революц.-повстанчого руху (в прилозі стаття “Лісний звір”
в “Рад. село”, органі Богородчанського рай. з дня 9.10.[19]45 р.).
Кидано по селах та над лісами, часто із літаків, різного рода летючки (в прилозі летючка “Учасникам українсько-німецьких нац.
банд”). Видано відозви до окремих сотень (в прилозі відозва “До
сотень “Сапера”, “Чорного” і провідника бойовки “Крамаренка”). На окрему увагу заслуговує провокаційний спосіб НКГБ та
НКВД, яким вони стараються скомпромітувати не так маси, як
орг. людей (в прилозі штафета опер. працівника УНКГБ до сотни
ка “Сокола” та “супровідна” штафетка до СБ-ста “Променя” від
“Благого” – б. боївкаря, що тепер є в істребітельному баталіоні).
В цілі дискредитації окремих видатніших і активних людей перед
Проводом – УНКГБ “губить” в терені, де ті люди перебувають,
“компромітуючі” матеріяли на цих людей (в прилозі “згублені” матеріяли, що мали б скомпромітувати “Ігоря”, ком. боївки
в Єзупільщині). Або “губиться” списки сексотів, що вдійсності є
чесними людьми, щоб в цей спосіб підірвати довір’я членів Організації до загалу (загублені списки сексотів Богород[чанського]
рай. – під Ч[орним] лісом в Лис[ецькому] рай.). А в кінці – листи
в’язнів з тюрми до знайомих, в яких повідомляють про високий
вимір кари (10-15 л.), мали б на меті відстрашувати перед входженням в колізію з рад. нар. судом.
Врешті своїми пропагандивними акціями стараються більшовики викликати серед населення невдоволення, а вслід за
тим і нехіть та навіть ненависть до нашого рев.-повстанчого руху.
Свою плянову роботу виконують в цьому випадку різні боївки
НКВД-НКГБ, які вдаючи відірвані від УПА групки, підшиваючись
під марку УПА, стараються своєю провокаційною поведінкою з
населенням викликати відповідні наставлення серед населення,
поняття про вартість поодиноких людей у відділах, а вслід за тим
відповідну реакцію на нашу роботу. Рівно ж в тій самій цілі приписується в наш рахунок різні темні акти (могила невідомо ким
помордованих 8 людей в Богородчанщині) і т.п.
При цьому треба мати в увазі майже цілковиту відсутність
нашої пропаганди.
Г о с п о д а р с ь к і а к ц і ї. Справі стягання різного рода контингентів присвятили більшовики досить часу, праці і уваги. В тій
цілі відбулося повінь мітингів, на яких заохочуваннями, просьбами та погрозами, старалася більшовицька адміністрація витяг-
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нути з нашого села контингент в 100%, а навіть і вище – з огляду
на соц. змагання між районами і областями.
Бували випадки, що накладано контингенти навіть на родини червоноармійців, які звичайно, були звільнені від цього рода
податку державі. Майже всюди накладано додаткові контингенти, які як надвишка начислялись в рахунок “добровільних”
здач державі з почуття вдячності за визволення. Остро карається тих господарів, що не вповні вирівнали свої зобов’язання в
здачі зерна. В таких випадках стягано замість залеглих пару чи
кільканадцять кілограмів – нераз пару сотнарів, забираючи нераз худобу і все намолочене збіжжа, і не лишаючи і на засів, а
були випадки і конфіскати господарств. В цілі скорого і успішного стягання контингентів, потворено окремі відділи військ НКВД
при районах – силою 10-20 чоловік, які стало перебували по селах, натискаючи населення та стягаючи насильно збіжжа. Нераз
траплялися при цій нагоді грабежі приватного майна населення.
Траплялись випадки конфіскати наявного збіжжа в поодиноких господарів, навіть тоді, коли господар виказувався квитами,
що здав в 100% наложений контингент. В таких випадках не оставлювано пошкодованому жодної посвідки, ані квита, на силою забране збіжжа. Звичайно більшовики, що стягають по селах контингенти, пиячать, гуляють, бешкетують цілими днями. Подається
декілька “зразків” більшовицького поступування, а їх маса:
Від 1.8.-31.8.[19]45 р. в с. Глибокім Богород[чанського] рай.
переводив РО НКВД акцію, за стяганням контингенту. За нездачу вчас контингенту, вивезли одну родину, а майно сконфіскували. Кромі того, заарештували чотирьох хлопців з 1927 р.
26.8.[19]45 р. в с. Дубівці Єзуп[ільського] рай. більшовики, що збирали контингент, зайшли до місцевого священика, де
наїлися та понапивались, співали та бешкетували, а опісля пішли
на могилу та зрізали хрест.
11.9.[19]45 р. в с. Угринів Горішний Стан[иславівського]
рай., за нездачу контингенту, забрали все збіжжа в господарів
Андрусишин Палагни ж. Василя і Вівчарик Дмитра.
15.9.[19]45 р. в с. Колинцях Товм[ацького] рай. голова РВК
Вербняк забрав від Василишиного Луки, що був як червоно
армієць звільнений від контингенту, 450 кг зерна, не оставляючи
йому ні зерна молоченого. У Дихтик Максима в цьому ж селі, за
недодання 18 кг, забрано 150 кг. Голові сільради наказав Вербняк
стягати контингенти від усіх червоноармійців.
15.9.[19]45 р. в с. Білі Ослави Яремч[анського] рай. стягали більшовики контингент, при помочі погранвійськ із Яблониці.
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Грабили зерно, де лиш застали намолочене, не оставляючи ні
яких квитів, ні посвідок.
16.9.[19]45 р. в с. Чорні Ослави Яремч[анського] рай., подібно як попереднього дня в Білих Ославах – стягано грабунком
около 20 корців збіжжа, забираючи все вечером до району.
21.9.[19]45 р. в с. Чорні Ослави Яремч[анського] рай. зграбовано знова около 20 корців збіжжа та 4 шт. худоби і відставлено все до району.
25.9.[19]45 р. в с. Довге Тисм[еницького] рай. забирано від
господарів поголовно все намолочене збіжжа, без огляду, чи хто
здав вповні контингент, чи ні.
Бої УПА і СКВ.
В зв’язку з тим, що терен став дещо звільнений від фронтових частин, відділи УПА мали змогу краще та свобідніше порушатись в терені, чим досі, та проводити боєві дії. В цьому часі робили більшовики акції на відділи УПА. Останні принимали бої, з яких
виходили не найгірше. В цьому ж часі зактивізувались боївки СБ
та СКВ, які час до часу завдавали також ударів по працівниках чи
бійцях НКВД. – Деякі з важніших подаємо:
13.8.[19]45 р. СКВ під ком. “Я” в силі одного роя, наскочив
на місцевих стрибків в с. Гориглядах Товм[ацького] рай. Відвідано фінагента, знищено сільраду, молочарню та забито одного
стрибка (прот. залуч.).
16.8.[19]45 р. около 500 більшовиків наскочило о год. 23-ій
на ліс біля Колинець Товм[ацького] рай., в якому квартирував
тоді кур. “Чорний” з двома сотнями. Зав’язався бій, місцями рукопашний, що тривав годину. Втрати УПА – трьох убитих, 10 легко ранених, а чотири ранених, між ними один чотовий, попали в
руки більшовикам. Сотні дещо розпорошено.
16.8.[19]45 р. відділ УПА “Іскри” розбив більшовицьку заставу в с. Волосові Ланч[инського] рай. Більшовицькі втрати 18 вбитих (прот. залуч.).
16.8.[19]45 р. два боєвики рай. боївки СБ “Ігор” і “Душогуб”
зловили на полі між сс. Ямниця і Тязів Стан[иславівського] рай.
лейтенанта Монахова Володимира Ол., ур. 1915 р.
17.8.[19]45 р. два боєвики тої самої боївки СБ “Аскольд” і
“Ігор” знищили в с. Клузів Стан[иславівського] рай. участ. уповн.
РО НКВД Біловус Петра.
17.8.[19]45 р. більшовики великими силами обложили ліс
біля с. Остриня Товм[ацького] рай., в якому стояв з групою сот.
УПА “Орлик” та кур. “Чорний” зі своїм почотом. У висліді бою,
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що тривав коло 40 хв., з боку УПА було: 6 вбитих, між ними
сот. “Орлик”, та кілька ранених. Втрати більшовиків: 30 вбитих (в
тому [числі] один капітан) та 19 ранених (прот. залуч.).
18.8.[19]45 р. в с. Білі Ослави Яремч[анського] рай. 40 більшовиків зі стрибками, грабило цивільне населення. 6 стрільців
з СКВ зробило засідку в селі біля церкви. Більшовики окружили
те місце і почали наступати. Стрільці відбили наступ та змусили
більшовиків до втечі.
21.8.[19]45 р. три стрільці з рай. боївки СБ – “Петро”, “Вороний”, “Славко” і сот. “Павло” зі своїми стрільцями, переходили
полем попри с. Павелче Стан[иславівського] рай., де стрінули
фіру, на якій їхали: майор Грачев, капітан Рузін, лікарка і фірман.
Між ними нав’язався бій, в якому стали забиті майор і капітан, а
лікарка і фірман ранені втекли.
21.8.[19]45 р. між сс. Пітрич і Козина Єзуп[ільського] рай.
зробив “Ігор” засідку на вертаючих з облави більшовиків. Розбито одно авто, дві фіри та вбито 8 більшовиків.
24.8.[19]45 р. ніччю, боївка СБ в складі 7 осіб, наскочила
на місцевих стрибків в с. Королівці Отин[ійського] рай. В тому
селі була станиця стрибків в числі 32-х, з ком. Цюпяком Романом. Його забрали з дому і з ним пішли на станицю, де застали
9 стрибків, решта спала вдома. Від них забрано зброю, застрашено і розігнано. В цьому селі усі працівники сільради озброєні.
27.8.[19]45 р. більшовицькі залоги з Маріямполя, Делієва та Горожанки в силі 500 чоловік, обступили ліс біля Кінчак Нових Єзуп[ільського] рай., де квартирував кур. “Чорний” з трьома
сотнями. Побачивши наступаючих більшовиків, кур. дав наказ
наступати. Першим наступав сот. “Сапер”, сот. “Гроза” заступив
більшовикам дорогу, а сот. “Богун” остав на заставі в лісі. Бій тривав півтора години. О год. 18.30 більшовики на знак білої ракети
стягнулись в село52, а сотні відійшли дальше. “Сапер” захопив
6 більш[овицьких] кулеметів. Втрат з боку УПА не було жодних.
Більшовики мали, за відомостями з ОВК, около 100 вбитими.
27.8.[19]45 р. о год. 21-ій, один рій зап. чоти “Холодного”
наскочив на рай. осередок Солотвина. Знищено пекарську піч,
забрано більшу кількість білої муки, решту знищено піском, а
також знищено тісто в діжах. Кромі того, випущено та розігнано по полях усю худобу з заготскоту, сконфісковану по селах
під різними претекстами. Перед відходом, обстріляно будинки
[РО] НКВД і НКГБ.
52
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Дописано ручно.

1.9.[19]45 р. відділ УПА “І” силою двох чот заатакував більшовицьку заставу в с. Дзвиняч Сол[отвинського] рай. У висліді
півтора годинного бою знищено 17 більшовиків та здобуто трофеї. Рівночасно з тим, запасний рій “Х” обстріляв з близької віддалі рай. центр Солотвину, вбиваючи одного сержанта та одного
рядового.
2.9.[19]45 р. 4 боївкарі СБ зробили засідку на дорозі між
сс. Зелена а Рафайлова, якою їхали погран. НКВД до Зеленої
на свято перемоги. В засідці знищено 6, а важко ранено двох
погран. НКВД-ів і вони слідуючого дня померли (прот. залуч.).
3.9.[19]45 р. СКВ Зарічча над Прутом Яремч[анського] рай.
зліквідував в засідці двох пограничників з Яблониці, які підпивши, грабили цивільне населення.
8.9.[19]45 р. боївка СБ зробила засідку на більшовиків під
с. Буківна Товм[ацького] рай. Одного більшовика вбито, одного
ранено та відбито арештованих (прот. залуч.).
9.9.[19]45 р. 20 НКВД-ів та 20 стрибків стягали контингент
в с. Чорні Ослави Яремч[анського] рай., при тому побивали цивільне населення. В часі, коли більшовики били громадянина
Грещука Василя, боївка СБ вдарила по них кулеметним вогнем.
Більшовики зі стрибками почали панічно втікати до Делятина та
по дорозі наскочили на другу засідку СКВ і тут впало 9 більшовиків, решта втекли. Відбито одну фіру збіжжа (прот. залуч.).
10.9.[19]45 р. 2 боївкарі СБ “Мирон” і “Буйний” переходили з с. Підпечар Стан[иславівського] рай. до с. Забережа
Лис[ецького] рай. і на день заквартирували в Братківському лісі.
Якраз того дня на цей ліс була облава, під час якої більшовики
налізли на них. Боївкарі відстрілюючись, відступили, при чому
вбили двох, а ранили одного більшовика.
15.9.[19]45 р. група 7 стрільців запалила 6 стирт збіжжа і соломи, в радгоспі с. Хом’яківка Тисм[еницького] рай. та забрали
8 коней (прот. залуч.).
17.9.[19]45 р. СКВ “І” зробив засідку на повертаючих більшовиків з награбованим майном в с. Білі Ослави Яремч[анського]
рай. На засідці вбито 4-ох більшовиків. По стороні СКВ один ранений.
18.9.[19]45 р. о год. 20-ій, стрілець з відділу “Д” “Богдан”
зробив скок на одного лейтенанта і одного рядового в Ланчині, і
їх знищив, здобуваючи один наган і одно ППШ.
22.9.[19]45 р. в с. Братківцях Лис[ецького] рай. збирали
більшовики контингент. Двох стрільців СКВ, не знаючи, що в селі
є більшовики, зайшли в село, де стрінулись зі стрибком і біль-
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шовиком. Стрілець відкрив по них кулеметний вогонь, вбиваючи стрибка і ранячи більшовика. Забравши ППШ, кущовики без
втрат відступили. Решта більшовиків, почувши стрілянину, позбігались і почали сильно трусити в тій частині села. Під час трусів відкрили бункер, в якому сидів Бойчук Семен с. Олекси, ур.
1921 р., який побачивши більшовиків, розірвався гранатою.
22.9.[19]45 р. до с. Підпечар Стан[иславівського] рай. заїхало ніччю 60 більшовиків, які почали грабити населення. В той час
переходив селом слід. СБ “Андрій” і боївкарі “Богдан” та “Морозенко”, які підсунувшись незамітно до більшовиків, виполошили
їх зі села вогнем зброї, заставляючи лишати награбовані речі.
23.9.[19]45 р. сотня УПА з кур. “Чорноти” висадила на лінії
Станиславів–Калуш, біля с. Майдан Стан[иславівського] рай.,
поїзд з бензиною. Знищено 18 вагонів бензини.
24.9.[19]45 р. чота УПА сот. “Павла” спалила зал. ста[н]цію в
с. Павелче Стан[иславівського] рай. Слідуючого дня більшовики
заарештували всю ста[н]ційну службу.
24.9.[19]45 р. в с. Зелена–Лази Надв[ірнянського] рай.
4-ох стрільців з СКВ роззброїли трьох стрибків.
26.9.[19]45 р. одна чота відділу УПА “Д” та боївка СБ розбили
станицю стрибків в с. Пнів Надв[ірнянського] рай. Здобуто два кулемети, 8 крісів, одежу та взуття, та взято в полон 6 стрибків.
30.9.[19]45 р. наскочили більшовики ніччю на с. Викторів
Гал[ицького] рай. та обложили господарство, в якому ночувало трьох стрільців з УПА. Рано, коли більшовики хотіли забрати
їх живими, зчинився бій, в якому впали всі три стрільці, ранено
важко двох цивільних і спалено господарство.
1.10.[19]45 р. боївка СБ знищила приміщення сільради та
книги та документи в с. Пнів Надв[ірнянського] рай.
3.10.[19]45 р. частина УПА з відділу “Д” зробила засідку на пограничників та НКВД-ів Яремч[анського] рай., що вертали з облави
в с. Білі Ослави того ж рай. Вбито 15 і ранено 9 більшовиків.
3.10.[19]45 р. частина УПА з відділу “І” знищила в с. Манява
Сол[отвинського] рай. одно авто, а в ньому одного стар. лейт.,
одного сержанта і одного ст. розвідника, і здобуто трофеї.
7.10.[19]45 р. боївка СБ наскочила знова на станицю стрибків в Королівці Отин[ійського] рай. Знищено 4 стрибків.
10.10.[19]45 р. рій УПА під ком. “П” зробив засідку на
4 НКВД-ів біля с. Миловання Тисм[еницького] рай. Ранено одного НКВД-ста.
10.10.[19]45 р. боївка СБ знищила одно авто і здобула три
плащі і один кріс, в с. Луг Яремч[анського] рай.
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В и к і н ч е н і с п р а в и: У звітньому місяці53 викінчено такі
справи:
Справу агента-терориста РО НКВД Ланчин – Пасічного Миколи з с. Добротів, що брав участь в вбивстві “Залізняка” (прот.
залуч.).
Справу а/в РО НКВД Солотвина – Тижбир Мирона (прот. залуч.).
Справу а/в РО НКВД Яблонів – Ігнатюк Василя з Березова
Середнього.
Справу а/в УНКГБ Станиславів – Андрійців54 Анастасії, б. надр.
сан. пс. “Оксана” (прот. залуч.).
Справу с/о РО НКВД Станиславів – Олексин Марії з с. Угорник Стан[иславівського] рай. (прот. залуч.).
25.10.[19]45 р.

“М-123”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 58, арк. 75-92.
Оригінал. Машинопис.
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54

Так у тексті.
Дописано ручно.
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№4
ЗАГИНУЛИ ГЕРОЙСЬКОЮ СМЕРТЮ ЗА УССД,
В БОЮ З МОСКОВСЬКИМ ОКУПАНТОМ.
Грудень 1945 р.
Р.31.		

ч/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
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С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

ЗГИНУЛИ ГЕРОЙСЬКОЮ СМЕРТЮ ЗА УССД,
В БОЮ З МОСК[ОВСЬКИМ] ОКУПАНТОМ.
Псевдо Функція
Окр.
Дата
Місце де Примітка
надр.
коли
впав
рай.
впав
“Гарт”
р. реф. р. Тис- 3.1945.
Рошнів достр. в
СБ
мениця
бун[кері]
“Гроза”
–//– р. Отинія
7.5.
Закрівці
вбит.
[19]45.
більш.
“Ярема”
–//–
р. Со8.4.
Майдан в бою з
лотвина [19]45.
Сол.
більш.
вбитий
“Гузар”
–//–
р. Лан
22.8.
Грабов бою з
чинський [19]44.
вець
більш.
вбитий
“Мирон”- –//–
10.3.
Пасічна–//–
“Карпо”
[19]45.
Бухтивець
“Славко” сл. реф.
н.
3.8.
Глубоке
тяжко
Стани
[19]44.
ранений
славів
помер в
шпиталі
“Славич” р. с[уб] р. Со7.1.
Старуня в бою з
реф. СБ лотвина [19]45.
більш.
ранен.
достр.
“Журба”
–//–
р. Лан13.4.
Ч. Потік в облаві
чин
[19]45.
вбитий
“Крук”
р. інф. н. Галич
9.9.
Станькова в бою
СБ
[19]44.
вбит.
більшовиками
“Карий”
підр.
н. Галич
16.4.
Сапогів
вбит.
інф.
[19]45.
більш.

11. “Галайда”
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.

тех.
р. Ли9.1.
Ляцке
–//–
р[еф.]
сець
[19]45.
Шл.
СБ
“Палій” секре- р. Бого7.8.
Горохоранен.
тар
родчани [19]45.
лина
достр.
“Тютюн- ком. р.
р. Ли17.1.
Іваниківка вбит.
[н]ик”
боївки
сець
[19]45.
більш.
СБ
“Сталь” ком. р.
р. Со7.1.
Старуня ранен.
боївки лотвина [19]45.
достр.
“Неплюй” ком. п.
1.[19]45. Майдан
повібоївки
шений в
Солотвині
“Козак” з[аст.]
н. На27.8.
Парищі
на заком. п. двірна
[19]44.
сідці забоївки
битий
“Підкова” боївкар о. Стани 4.[19]45. Глибівка х[в]орий
о. боїв славів
на тиф,
[ки] СБ
достр.
“Лісовий” боївкар р. Бого14.1.
Гороховбит.
р. боїв- родчани [19]45.
лина
більш.
ки СБ
“Лиман”
–//–
р. –//–
18.7.
Ст. Бого- ранен.
[19]45.
род.
достр.
“Лунів”
–//–
р. –//–
29.7.
Глибівка
застр.
[19]45.
більш.
9.9.
Бринь
вбит.
“Воро- п. –//– н. Галич
бець”
[19]44.
більш.
“Лев”
р. –//– р. –//–
13.11.
Острів
ранен.
[19]45.
достр.
“Олень”
–//–
р. Галич
29.11. Темерівці застр. в
[19]45.
бун[кері]
“Сірко”
–//–
р. Ли7.12.
Іваниківка застрісець
[19]45.
лився
“Тарас”
–//–
р. Ли7.12.
–//–
–//–
сець
[19]45.
“Моро–//–
р. –//–
7.12.
–//–
–//–
зенко”
[19]45.
“Орел”
–//– р. Стани
12.3.
Узінь
–//–
славів
[19]45.
“Карме–//–
р. –//–
12.3.
–//–
забит.
люк”
[19]45.
більш.
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30.

“Голуб”

–//–

р. –//–

31.

“Ігор”

–//–

р. –//–

32. “Богдан”
33. “Зміюка”
34. “Орест”
35. “Бурлака”

36. “Орест”
37. “Корній”
38. “Ворон”
39. “Брехун”
40. “Дунай”
41. “Орлик”

42.

“Буря”

43.

“Бук”

44. “Смеречук”
45. “Чумак”
46.

“Моро
зенко”
47. “Ганжа”
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12.3.
[19]45.
27.10.
[19]45.

–//–
Викторів

–//–

розір
[вався]
грана
[тою]
–//–
р. –//–
5.11.
Підпеча- застрі[19]45.
ри
лився
–//–
р. Тис- 3.[19]45. Рошнів достр. в
мениця
бун[кері]
–//–
р. ТовОлеша х[в]орий
мач
достр.
–//–
р. –//–
Делева х[в]орий
на тиф,
втопився в
Дніст[рі]
боївкар р. ТовОлеша
вбит.
р. боїв
мач
більш.
[ки] СБ
–//–
р. –//– 1.[19]45. Палагичі вбит. в
зас[ідці]
–//–
р. –//–
–//–
–//–
–//–
–//–
р. –//–
–//–
–//–
–//–
–//–
р. –//– 6.[19]45. Братишів
вбит.
більш.
–//–
р. Тис24.7.
Мило- ранений
кулемениця [19]45.
вання
помер
метч.
в більш.
руках
боївкар р. Отинія
6.6.
Гостів
вбит.
р. боїв[19]45.
(ліс)
більш.
ки СБ
–//–
р. Со7.1.
Старуня ранен.
лотвина [19]45.
достр.
–//–
–//–
9.[19]45. Пороги
вбит.
більш.
–//–
–//–
10.7.
Майдан в бою з
[19]45.
Сол.
більш.
вбитий
–//–
–//–
4.[19]45. Молотків
вбит.
більш.
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

48.

“Веселий”
49. “Дунай”

–//–

15.7.
[19]45.
18.7.
[19]45.

50. “Зимний”

–//–

51. “Зачепа”

–//–

р. Ланчин
–//–

52. “Чумак”
53. “Точний”
54. “Дунай”

–//–
–//–
–//–

–//–
–//–
–//–

55. “Ванька”

–//–

–//–

–//–

–//–

24.8.
[19]44.
22.8.
[19]44.
–//–
–//–
26.6.
[19]45.

ВоронаЦуц[илів]
Грабовець
–//–
–//–
Ланчин

1.7.
[19]45.

Майдан
Гор.

–//–
р. На8.3.
куледвірна
[19]45.
метч.
57. “Сокіл” боївкар
–//–
16.8.
р. боїв[19]45.
ки СБ
58. “Вовк”
–//–
р. Ярем- 4.[19]45.
че
59. “Мирон”
–//–
–//–
1.[19]45.
“Моро
зенко”

–//–

р. Надвірна

18.8.
[19]45.

–//–

Лоєва

–//–
–//–
під час
наскоку
на Ланчин
забит.
в бою з
більш.
забит.
–//–

Зелена

–//–

Ч. Потік

–//–

–//–

в облаві
забитий
в бою з
більш.
забит.

56. “Кремінь”

60.

в
обл[аві]
вбит.
–//–

Пасічна

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 47, арк. 192-193.
Оригінал. Машинопис.
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№5
ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 1945 Р.,
СКЛАДЕНИЙ ПРАЦІВНИКОМ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ
ОУН “М-123”
15 січня 1946 р.
[Р.31.]			

[С т а н и с л а в і в щ и н а.]55
[Січень 1946 р.]

[…]56
30.10.[19]45 р. до с. Пороги Солотвинського р-ну заїхало
70 більшовиків, які там заквартирували на стало як “штіцпункт”.
Того самого дня доїхало ще 120 більшовиків з району і разом
перевели облаву, під час якої заарештували одну дівчину і голову
сільради. Вечером районовці вибралися до Зеленої Надвірнянського р-ну. (Протокол залучується).
Від 2-4.11.[19]45 р. спецвідділ УНКВД числом 200 осіб заїхав до с. Молотьків Надвірнянського р-ну57. Зі собою мав цей
відділ 2 полеві [г]арматки та важкі кулемети Максими. З Молотькова роблено наскоки на сусідні села: Бабче, Маркова, Монастирчани, Старуню і Гвізд. За ввесь час побуту не знайдено нічого. 4.11.[19]45 р. виїхав цей відділ в напрямі Богородчан.
3.11.[19]45 р. спецвідділ УНКВД числом 300 осіб перевіряв
ліси від Тарновиці Лісної Ланчинського р-ну, аж до с. Виноград
Отинійського р-ну. Після перевірки ліса 100 більшовиків заквартирувало в с. Волосів Ланчинського р-ну, а решта виїхали в Надвірну. (Протокол залучується).
4.11.[19]45 р. спецвідділ УНКВД і РО НКВД в силі 250 осіб
перевели облаву в с. Підпечарах Станиславівського р-ну. В облаві впав боївкар СБ “Богдан”. Більшовики арештували 6 мужчин
і 4 жінки та спалили ракетою один будинок. (Протокол вислано).
Дня 5 і 6.11.[19]45 р. перевели більшовики силою двох
районів облаву в с. Олешові Товмацького р-ну, арештовуючи при
тому цивільне населення. (Протокол вислано).
7.11.[19]45 р. до с. Ямниці Станиславівського р-ну заїхав
спецвідділ УНКВД в силі 150 осіб і перевів слідуючого дня труси в
55
56
57

р-ну.
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У верхньому правому куті документу напис олівцем: зах. 15.1.46.
Відсутні два перші аркуші документу.
Так у тексті. Насправді тоді це село належало до Солотвинського

селі і лісі. В селі зловлено 4 мужчин і 5 стрільців УПА (новиків), що
мали долучити до сотні “В”. (Протокол вислано).
12.11.[19]45 р. спецвідділ УНКВД враз з Лисецьким та Богородчанським р-нами силою около 400 осіб, перевів облаву на
села Богородчанського р-ну під Чорним лісом: Нивочин, Гринівка, Лесівка. При в’їзді до Нивочина застрілили більшовики одну
дівчину, що бігла до ліса повідомити хлопців про в’їзд більшовиків. Того і слідуючих днів переведено в тих селах розшуки, ревізії
та арештування, однак без успіху. (Протокол вислано).
28.11.[19]45 р. Галичський, Рогатинський і Бурштинський
р-ни перевели облаву на ліси і села, що розположені біля Селиськ Галичського р-ну. В часі облави переводили сильні труси
по селах. Під час розшуків в лісі відкрили криївку, в якій застрілився боївкар СБ “Олень”. (Протокол залучується).
Кромі вичислених поважніших акцій, переводили більшовики ряд дрібних наскоків, облав та засідок по селах і лісах. Акції
ці відбувались, звичайно, на всипи або були звичайною маскіровкою різного рода стріч НКВД-НКГБ з місцевою агентурою.
Відмітити треба, що в деяких лісових теренах (Надвірнянський
надрайон) застосовують більшовики нові роди засідок по лісах.
Невелика група більшовиків заходить в підозрілі місця ніччю в
ліс і просиджує там до ранку. Ранком основна група вертає непомітно на місце постою, оставляючи в лісі 2-3 зорців, які мас
кують сліди засідки і з укритих місць зорять цілий день, хто, куди
і в якому числі переходить, де криївки, спосіб маскування і т.п., а
вечером приходить знова група на цілу ніч. Коли зорці вдень щонебудь замітять, тоді відповідно до потреби ліквідується даний
об’єкт відповідною кількістю істребітелів. Практикується рівно
ж характеристичний спосіб засідок по селах: група більшовиків
заходить в село і заквартировує в хаті, в якій звичайно, квартирують наші відділи та виставляє одного до двох стійкових. Коли
яка-небудь більша чи менша група наших відділів підходить до
хати, стійковий по-нашому задержує її і договорюється, а тим
часом решта більшовиків вискакує з хати і занимає наперед приготовані вогневі становища. Такі роди засідок були практиковані
в сс. Пнів і Пасічна Надвірнянського р-ну. Часто в наскоках на поодинокі села беруть участь спеціяльні районні боївки, потворені
зі зголошених “з повинною” чи половлених в облаві. Дуже часто
вживають більшовики під час таких наскоків на села поодиноких “воджіїв”, які або самі поголосилися чи серед різних обставин піднесли руки і тепер цією мерзенною роботою водження і
вказування поодиноких хат та людей, які допомагали їм харча-
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ми чи приміщеннями, коли вони були ще в боївках чи відділах,
стараються “вибілити” себе перед більшовиками. Трапляються
випадки, що в такому водженні беруть участь і дівчата. Ось ряд
фактів різного рода дрібних акцій:
3.10.[19]45 р. около 30 більшовиків з РО НКВД Лисець пере
ходили з Хом’якова через Забереже того ж району і в Забережі заарештували Гречанюка Василя с. Дмитра, ур. 1916 р., що
крився від призову в ЧА.
5.10.[19]45 р. до с. Ляцьке Шлях[оцьке] Тисмен[ицького]
р-ну приїхало з напряму с. Камінна Ланч[инського] р-ну 40 більшовиків, що поробили застави під селом на роздоріжжі Ляцьке–
Ворона–Камінна та Мельники. Перед вечером стягнули застави
та від’їхали.
7.10.[19]45 р. РО НКВД з Надвірної арештувало в с. Лоєва
того ж району 23 осіб.
9.10.[19]45 р. около 200 більшовиків (спецвідділ), переходячи зі с. Камінна через Братківці, заарештували в Братківцях
Лис[ецького] р-ну 3 мужчин.
Від 9-12.10.[19]45 р. в с. Медуха Єзуп[ільського] р-ну пере
вели більшовики облаву, під час якої зловили 16 мужчин і заарештували одну дівчину. Під час цієї акції грабували населення.
(Протокол вислано).
10.10.[19]45 р. відділ погранвійськ в силі 100 осіб перевів
облаву на присілок с. Зелена Максимець Надвірн[янського] р-ну,
під час якої забито двох малолітних хлопців. Вечером на присілку того ж села Фентералі перевели сильні ревізії і заарештували
родину к-ра “Довбуша”, що там крилася. (Прот. зал.).
11.10.[19]45 р. 7 пограничників і один стрибок перевели
арештування в присілку Зеленої Зелениця і заарештували 6 осіб.
(Протокол залучується).
11.10.[19]45 р. відбувся наскок на с. Луг Яремч[анського]
р-ну, в часі якого спалено 9 будинків та заарештовано 60 осіб,
яких слідуючого дня випущено. (Прот. залучується).
11.10.[19]45 р. обласні війська НКВД, що в той час квартирували в Тисмениці, перевели облаву на передмістю Америка,
в якій заарештували 10 осіб, 2 мужчин витягли з криївки, сильно скатували та пізніш на місці обох розстріляли. Під час облави
спалили одно господарство. (Протокол вислано).
13.10.[19]45 р. в с. Тустань Єзуп[ільського] р-ну перевели
більшовики сильні труси, під час яких відкрили 4 криївки і з них
витягнули 8 мужчин. (Протокол вислано).
14.10.[19]45 р. спецвідділ числом 350 осіб перевів труси в
селі Боднарові Галичського р-ну, під час яких заарештовано Дра-
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гомирецького Степана, ур. 1908 р., що працював на залізниці в
місцевій ста[н]ції.
14.10.[19]45 р. в с. Олешів Товмач[ського] р-ну 12 більшовиків перевели сильні труси в госп. Німого Дмитра.
14.10.[19]45 р. Надвірнянське РО НКВД заарештувало в
с. Стримба того ж району 7 дівчат.
15.10.[19]45 р. на с. Блюдники Галич[ського] р-ну наскочило
около 150 більшовиків з райцентру і перевели в селі сильні труси
та заарештували Шевчука Юрка с. Луця, ур. 1905 р. Слідуючого
дня обложили більшовики присілок того ж села Олеша, перевели труси та за всипом Шевчука знайшли у Лотоцької Параски
папір і її заарештували. Два дні опісля 15 більшовиків за всипом
Лотоцької наскочили на цей сам присілок, окружили господарство Баранович Анастасії, перевели труси, під час яких знайшли
в стайні Теслюка Андрія с. Михайла, якого заарештували. Слі
дуючого дня (18.10.) ці самі більшовики наскочили ще раз на цей
самий присілок, окружили і перешукали господарство Яськова
Олекси с. Федора, ур. 1912 р. (сусід Лотоцької), та з криївки витягнули господаря, якого забрали зі собою.
16.10.[19]45 р. о год. 4, 30 більшовиків РО НКВД Солотвина
приїхали в с. Раковець того ж р-ну, пішли впрост до хати, в котрій
крився станичний, перевели там детальні розшуки та нічого не
знайшли. Після цього заарештували 2 мужчин та 4 дівчат. Дівчат
до цього часу не випущено. Арештування переводив заст. нач.
Куліков.
В днях 16-19.10.[19]45 р. зробили більшовики два рази наскок на сс. Бортники і Пужники Отин[ійського] р-ну. 16.10.[19]45 р.
около 50 більшовиків перевели сильні, однак безуспішні труси в
Бортниках. 19.10.[19]45 р. вдруге наскочили на села Бортники і
Пужники, перевели труси і в Пужниках заарештували 12 громадян за нездачу контингенту. Слідуючого дня ранком вибрались до
району. (Протокол вислано).
18.10.[19]45 р. рейдуючий спецвідділ військ УНКВД числом
50 більшовиків перевів труси в с. Рибне Станисл[авівського] р-ну.
В часі трусів застукали в одній хаті стрільців УПА та господаря.
Стрільці, відстрілюючись, ранили одного більшовика і щасливо
відступили до ліса. Під час трусів ограбили дві господарки. Слі
дуючого дня ранком виїхав цей відділ в сторону с. Гутиськ. (Протокол вислано).
18.10.[19]45 р. нач. [РО] НКГБ Яремч[анського] р-ну Кравець з 12 більшовиками заарештував голову сільради с. Заріччя
Яремч[анського] р-ну.
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18.10.[19]45 р. 50 більшовиків робили перевірку ліса і присілка Фитьківське с. Фитьків Надвірн[янського] р-ну58. Під час
перевірки не знайшли нічого, лише поранили одну жінку, що копала на полі бараболю.
18.10.[19]45 р. до с. Раковець Солотв[инського] р-ну перед
полуднем приїхав оперуповноважений Куліков з 50 більшовиками та заарештував двох господарів: Гуменяка Василя с. Івана,
літ 34, та Луцака Василя, літ 34. Оба були вже арештовані і випущені. Після 5-годинного допиту в сільраді, їх знова обох звільнили. Перед вечером більшовики виїхали знова в Солотвину.
18.10.[19]45 р. до с. Пнів Надв[ірнянського] р-ну приїхали о
год. 2 ночі 60 більшовиків з району. Старшини цього відділу заквартирували в селі, а відділ ходив на заставу під ліс Ділок. Ранком переведено облаву в с. Пнів.
19.10.[19]45 р. під час облави в с. Межигірці Єзуп[ільського]
р-ну відкрили більшовики криївку, з якої витягнули 4 мужчин. Після цього заарештували дві жінки. (Протокол вислано).
19.10.[19]45 р. 20 енкаведистів ішли до с. Пнів Надв[ірнян
ського] р-ну. По дорозі стрінули 17-літню Крутяк Марію, сестру
“Славка”, котру заарештували і з арештованою вернули назад до
Надвірної.
Від 19-21.10.[19]45 р. перевели більшовики облаву в с. Тустань Єзуп[ільського] р-ну, в якій зловили 19 мужчин. Більшовиків водив секретар сільради Чуйко Петро, що показував криївки.
(Протокол вислано).
В днях 20 і 21.10.[19]45 р. перевели більшовики облаву на
сс. Лани і Деліїв Єзупільського р-ну. Під час облави витягнули з
бункрів та вбили двох і зловили 12 мужчин. (Протокол вислано).
20.10.[19]45 р. 10 енкаведистів з Надвірнянського РО НКВД
заарештували в с. Пнів того ж району батька “Славка” і Крутяк
Марії, заарештованої попереднього дня. Заарештовано 60-літнього старця і відставили безпосередньо до Станиславова.
21.10.[19]45 р. 40 більшовиків з Товмача робили засідку під
лісом б. с. Колинець того ж району, однак без успіху.
21.10.[19]45 р. 13 більшовиків з Надвірної робили засідку на
р. Бистриці б. с. Пнів того ж району. На засідку не вийшов ніхто.
21.10.[19]45 р. 20 більшовиків зі “штіцпункту” в Дзвинячи Солотв[инського] р-ну робили перевірку в с. Жураки того ж
району. Відійшли без успіхів.
22.10.[19]45 р. 15 більшовиків з РО НКВД Лисець разом з
“Блакитним” і “Чмеликом” зайшли до с. Забереже цього ж райо
58
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Так у тексті. Насправді тоді це село належало до Ланчинського р-ну.

ну і за всипами двох останніх відкрили 5 криївок, витягаючи з
одної трьох мужчин. Кромі цього, заарештували одну дівчину і
враз з половленими і арештованою від’їхали до Лисця.
22.10.[19]45 р. до с. Слобідка Тисм[еницького] р-ну приїхало 15 більшовиків. Під час облави зловили 2 мужчин та сконфіскували одно господарство. Перед вечером вибралися до району.
В днях 22, 23 і 24.10.[19]45 р. більшовики влаштовували засідки між селами Лани а Тумиром Єзуп[ільського] р-ну. На засідку ніхто не найшов.
23.10.[19]45 р. голова райуповнаркомзагу з Галича заарешту
вав в с. Комарові Галич[ського] р-ну Мельничука Гриня і передав
його на РО НКВД в Галичі.
23.10.[19]45 р. під час облави в с. Гринівці Товм[ацького] р-ну
побито сильно госп. Шкуру Андрія.
25.10.[19]45 р. ніччю 20 більшовиків з РО НКВД Галич наскочили на с. Викторів цього ж р-ну і заарештували Фіголь
Омеляна, літ 30. За його всипом заарештували більшовики дня
28.10.[19]45 р. Павленчук Настю д. Юрка і Щирецьку Настю, а
дня 31.10.[19]45 р. б. станичну сітки. Цього дня зголосився до
більшовиків один околотник зі своєю коханкою і за його всипом
відкрили більшовики криївку, з якої витягнули господаря та боївкаря СБ “Славка”, а другий боївкар “Ігор” розірвався гранатою.
Кромі того, за його всипом заарештували більшовики того дня
ще двох мужчин, а дня 2.11.[19]45 р. дві дівчині. (Протокол ви
слано).
25.10.[19]45 р. спецвідділ військ УНКВД в числі 120 більшовиків зробив облаву в с. Рибному Станисл[авівського] р-ну, під
час якої заарештовано одного мужчину і одну жінку, яких слідуючого дня звільнено. (Протокол вислано).
25.10.[19]45 р. в с. Палагичах Товм[ацького] р-ну заарештували більшовики під час наскоку Остапчук Петра.
25.10.[19]45 р. під час облави в с. Надорожна Товм[ацького]
р-ну вбили більшовики одного мужчину, Дуженського Адама
с. Михайла.
25.10.[19]45 р. 40 більшовиків з РО НКВД Монастириська
наскочили розстрільною на поле б. с. Кінчаки Нові Єзуп[іль
ського] р-ну і з поля забрали три дівчині та вернули назад в сторону Монастириськ.
26.10.[19]45 р. до с. Пасічна Станисл[авівського] р-ну прийшло 16 більшовиків з РО НКВД і перевели в селі труси, під час
яких відкрили криївку, в якій лежав хворий стрілець УПА. Він, застуканий більшовиками, розірвався гранатою. Опісля заарешту-
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вали більшовики 6 мужчин і 5 жінок, яких того таки дня звільнили
з РО НКВД. (Протокол вислано).
26.10.[19]45 р. около 15 більшовиків з УНКГБ заарештували
в с. Загвіздя Станисл[авівського] р-ну 5 дівчат.
26.10.[19]45 р. до с. Марківці Тисм[еницького] р-ну приїхало 40 більшовиків з важким кулеметом Максим. В село увійшли
розстрільною та перевели всюди сильні труси, жебраючи під час
того їсти. Людям говорили, що шукають зеленої підводи, яку в
Братківцях забрали їм бандерівці.
26.10.[19]45 р. 46 більшовиків з РО НКВД Тисмениця надійшли полем розстрільною до с. Чорнолозець Тисм[еницького]
р-ну. На полі зловили двох мужчин, а опісля в селі перевели
сильні труси, при чому грабували кури, яйця, масло і горілку. По
полудні виїхали в сторону Отинійщини.
26.10.[19]45 р. 22 більшовики зі “штіцпункту” в с. Рошневі
Тисм[еницького] р-ну зробили засідку в с. Юрківка того ж р-ну.
На засідку зійшов кущевий “Прут” з двома стрільцями та станичним села Рошнів. Під час перестрілки став важко ранений один
стрілець, що до ранку помер. “Прут” зі стрільцем та станичним
щасливо відступили.
26.10.[19]45 р. 25 більшовиків зі “штіцпункту” в с. Дзвиняч
Солотв[инського] р-ну зробили засідку між сс. Заріччя і Дзвиняч.
Просидівши на засідці цілу ніч безуспішно, відійшли ранком до
Дзвиняча.
26.10.[19]45 р. кілька більшовиків з РО НКВД Яремче наскочило на присілок Дори Переніс того ж р-ну. Тут вистріляли всіх
псів, мовляв, вони не дають їм конспіративно підійти до села.
26.10.[19]45 р. 30 більшовиків наскочило на с. Зелену
Надвірн[янського] р-ну о год. 23 і перевели сильні, одначе безуспішні труси.
27.10.[19]45 р. до с. Олешів Товм[ацького] р-ну заїхало машиною 12 більшовиків та здемаскували бункер у Стецько Тетяни,
одначе в бункрі нікого не було. Сусідів питали, де криється родина.
27.10.[19]45 р. 22 більшовики зі “штіцпункту” в с. Рошнів
Тисм[еницького] р-ну перевели сильні труси в сусідньому селі
Юрківка, при чому заарештували три дівчині. Арештованих випустили по трьох днях.
27.10.[19]45 р. 20 істребітелів заїхали до с. Лани Єзуп[іль
ського] р-ну і обскочили там хату Бідочка Онофрія, а що хата
була порожна, то зграбували цілком ціле господарство. В госп.
Дудчака Омеляна зграбували корову, кури і конюшину, а з поля
забрали конюшину в кількох господарів. Подібні події відбу
ваються зчаста по дооколичних селах цього р-ну.
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В днях від 27.10.-7.11.[19]45 р. влаштовували більшовики в
с. Ганусівці Єзуп[ільського] р-ну засідки на місцях, куди заходили
повстанці в село на вечерю. Успіхів не мали жодних.
28.10.[19]45 р. до с. Темирівець Галич[ського] р-ну прийшло
12 більшовиків і 3 місцевих стрибків та заарештували 4 мужчин,
забираючи їх до р-ну.
28.10.[19]45 р. спецвідділ в числі 50 кіннотчиків зігнав
в с. Гутиська Станиславівського р-ну всіх мужчин59 і перевели перевірку документів, під час чого заарештували 7 мужчин.
Арештованих по кількох днях звільнено. (Протокол вислано).
28.10.[19]45 р. цей сам відділ кінноти перевів облаву в
с. Рибному Станисл[авівського] р-ну. В часі облави заарештовано 9 мужчин, яких слідуючого дня звільнили з РО НКВД. (Протокол вислано).
28.10.[19]45 р. о год. 22, наскочило на с. Гринівці Товм[а
цького] р-ну 28 більшовиків, що стріляючи і освічуючи село ракетами, перевели в селі безуспішні розшуки.
28.10.[19]45 р. 22 більшовики зі “штіцпункту” в с. Рошнів
Тисм[еницького] р-ну перевели розшуки в лісі Шпіль, де злапали
станичного с. Рошнів та двох цивільних мужчин, яких забрали зі
собою на “штіцпункт”.
28.10.[19]45 р. о год. 2, приїхали до с. Лоєва Надвірн[ян
ського] р-ну три авта енкаведистів та заарештували 6 осіб, яких
забрали зі собою в Надвірну.
28.10.[19]45 р. 80 більшовиків з РО НКВД і “штіцпункту” заарештували в с. Прислуп Солотв[инського] р-ну 5 мужчин, яких
досі не випущено. В селі грабили харчі, убрання, сіно, солому і
т.п. Грабили переважно зі “штіцпункту” в Майдані.
29.10.[19]45 р. 22 більшовики зі “штіцпункту” в с. Рошнів
Тисм[еницького] р-ну наскочили на вул. Солониця в с. Вільшаниця цього ж р-ну та під час розшуків зловили чотирьох мужчин та
знайшли два кріси. Половлених забрали зі собою.
29.10.[19]45 р. ніччю зробили більшовики засідку в с. Побереже Єзуп[ільського] р-ну, обкладаючи городи та стежки. На засідку вийшов боївкар “Левко” і в перестрілці став важко ранений.
Бачучи безвихідне становище, стрілив собі в голову з пістоля і
хоч куля перейшла голову, то він лише знепритомнів і такого забрали більшовики до району.
29.10.[19]45 р. перевели більшовики арештування в с. Чорні Ослави Яремч[анського] р-ну і заарештували 23 осіб. Під час
арештувань сильно грабили село. (Протокол залучується).
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30.10.[19]45 р. 9 більшовиків перевели в с. Слобідка Тисм[е
ницького] р-ну сильні труси, при чому 4 мужчин зловили, а одного вбили.
30.10.[19]45 р. 50 більшовиків перевели сильні розшуки за
бункрами в ліску Шквериш б. с. Побереже Єзуп[ільського] р-ну і
відкрили один порожний бункер.
30.10.[19]45 р. в с. Козина від сторони Криського ліса
влаштували більшовики засідку з метою зловити стрільця “Ігоря”
зі сот. “С”, що звичайно туди заходив з ліса до села на вечерю.
Подібні засідки влаштовували майже цілий листопад 1945 р.
30.10.[19]45 р. до с. Деліїв Єзуп[ільського] р-ну приїхало
двома автами і чотирма фірами 40 більшовиків, які провадили
слідство в справі спалення стирт. Під час слідства заарештували трьох більшовиків з охорони стирт, бо прокурор сказав, що це
вони запалили стирти. Вечером виїхали до району.
31.10.[19]45 р. квартируючий у с. Мединя Галич[ського] р-ну
спецвідділ заарештував в с. Темирівцях цього ж р-ну місцевих
двох мужчин і чотири дівчини та дві дівчини зі с. Селиськ, що вертали домів з Галича. (Протокол вислано).
31.10.[19]45 р. 16 більшовиків залізнодорожнього НКВД наскочило на с. Угринів Горішний і важко ранили втікаючого б. боївкаря пов. боївки СБ “Ярему”. Раненого “Ярему” забрали до шпиталю в Станиславові. (Протокол вислано).
31.10.[19]45 р. три стрибки з РО НКВД Богородчани
заарештували в с. Дуброва цього ж р-ну Якімюк Параску д. Михайла, ур. 1926 р.
31.10.[19]45 р. зробили більшовики наскок на село Буківна
Товм[ацького] р-ну і під час розшуків арештували одного господаря. (Протокол вислано).
1.11.[19]45 р. о год. 6 рано, до с. Пасічна Надвірнян[ського]
р-ну приїхало 4 авта більшовиків числом 150 чоловік60 і перевели
облаву, арештуючи дві особи.
2.11.[19]45 р. спецвідділ військ УНКВД числом 50 і залізно
дорожне НКВД числом 150 осіб перевели облаву в с. Угринів
Горішний Станислав[івського] р-ну, під час якої заарештували
9 мужчин і 4 дівчини. Арештованих по двох днях звільнено. (Протокол вислано).
2.11.[19]45 р. 100 більшовиків зробили облаву в с. Кричка
Солотвинського р-ну, арештовуючи при тому 4 особи, яких забрали в район.
60
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Так у тексті.

2.11.[19]45 р. від сторони Коропця через села Озірце, Кінчаки Нові, Кінчаки Старі, Бишів до Медухи Єзуп[ільського] р-ну
приїхало 30 фірами 150 більшовиків. Ніччю в с. Медуха доїхала
до них така сама група більшовиків і слідуючого дня разом обі
групи поїхали до Галича.
5.11.[19]45 р. на с. Селиська Галич[ського] р-ну наскочило
30 більшовиків і арештували 5 мужчин. (Протокол вислано).
5.11.[19]45 р. до с. Тисменичани Лис[ецького] р-ну прийшло
около 50 більшовиків зі стрибками і заарештували в селі 10 мужчин і одну жінку з дитиною.
5.11.[19]45 р. до сіл Бортники та Пужники Отин[ійського] р-ну
заїхало 40 кіннотчиків, кількадесят піхотинців фірами та 5 енкаведистів. Зі собою мали важкі кулемети. Ранком подалися в ліс від
сторони Богородичин–Олещина, де натрапили на рій стрільців з
Коломийщини, з якими зав’язали бій. Стрільці відбились, поли
шаючи одного вбитого і одного раненого, а більшовики, пере
йшовши ліс, вернули до Пужник, а вечером виїхали до Отинії.
5.11.[19]45 р. 20 більшовиків, переїзджаючи через с. Лани
до с. Бишів Єзуп[ільського] р-ну, заарештували станичну Смук
Марію, ур. 1924 р., яку забрали зі собою до району.
6.11.[19]45 р. ніччю заарештували більшовики в с. Селиська
Галич[ського] р-ну Дудку Івана, літ 60, і Боднарук Марію, літ 27.
6.11.[19]45 р. до с. Ст. Богородчани Богородч[анського]
р-ну прийшло 15 більшовиків з місцевим вислужником “Бойком”
(б. чот. УПА) і заарештували двох мужчин, яких забрали до району.
6.11.[19]45 р. до с. Новосілка Товм[ацького] р-ну приїхало
автом 8 більшовиків і заарештували двох мужчин і одну дівчину.
6.11.[19]45 р. на с. Грушку Отин[ійського] р-ну о год. 22, наскочило 50 більшовиків і 5 енкаведистів та перевели нічні труси
по селі, заарештовуючи при тому 21 людей, яких слідуючого ранку відставлено до Отинії. (Протокол вислано).
В днях 7, 8 та 9.11.[19]45 р. влаштовували більшовики засідки над Дністром б. с. Козина Єзуп[ільського] р-ну в місцях, кудою
переходили часто боївки та відділи УПА. Успіхів не мали. Більшовиків заводить Белей Василь, місцевий істребітель із Козини.
9.11.[19]45 р. до с. Грушки Отин[ійського] р-ну заїхали по
полудні 50 кіннотчиків та 50 піших більшовиків. Кіннотчики заквартирували в селі, а піші пішли до сусідного села Озеряни. Слідуючого дня заарештували 6 мужчин в Грушці. (Протокол висл.).
9.11.[19]45 р. із Галича через села Тустань і Медуха в напрямі Підгаєччини переїхало 300 фірами 1.500 більшовиків.
9.11.[19]45 р. в с. Колинцях Товм[ацького] р-ну переводили
більшовики труси та грабунки, при чому побили голову сільради.
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9.11.[19]45 р. в сс. Хоростків, Тустань і Семиківці Єзуп[іль
ського] р-ну переводили більшовики труси. Слідуючого дня знова трусили в Семиківцях, а третього дня наскочили на Семиківці
і Медуху, при чому під час розшуків зловили кількох мужчин і дів
чат. (Протокол залучується).
11.11.[19]45 р. о год. 8, 125 більшовиків зробили облаву на
с. Ляцьке Шл[яхоцьке] Отин[ійського] р-ну, перевели в селі труси та заарештували 7 осіб.
11.11.[19]45 р. на с. Підгородь Галич[ського] р-ну наскочило
20 більшовиків з РО НКВД. В селі перевели труси і заарештували
4 мужчин, з яких звільнили Воробчака Василя, а інші сидять.
11.11.[19]45 р. до с. Комарова Галич[ського] р-ну прийшло
40 більшовиків і перевели труси, під час яких заарештували Кузюка Дмитра с. Ол. і Братчука Теодора с. Олени. Цього останнього слідуючого дня звільнили.
12.11.[19]45 р. о год. 19, 80 більшовиків обскочили с. Довге
Тисм[еницького] р-ну. Ранком перевели в селі труси та заарештували 11 осіб. Після цього, перевівши мітинг, від’їхали о год. 14.
12.11.[19]45 р. до с. Тустань Єзуп[ільського] р-ну приїхало
5 більшовиків, які квартирували тут 5 днів, нібито збираючи контингент, а вдійсності робили наскоки на сусідні села, шукали за
мужчинами та грабували, що попало.
13.11.[19]45 р. в с. Пукасівцях Галич[ського] р-ну заарештовано Олійник Ярославу “Галю”, ур. 1926 р.
13.11.[19]45 р. в с. Темирівці Галич[ського] р-ну 15 більшовиків, під час розшуків, заарештували Чехмана Івана, Гринева
Григорія і Фабуляк Теодора.
14.11.[19]45 р. в с. Острів Галич[ського] р-ну 40 більшовиків
перевірили дівчат, одначе нікого не арештували.
14.11.[19]45 р. 100 більшовиків зробили облаву в с. Яцівка
Товмач[ського] р-ну, шукаючи по будинках, подвір’ях та городах
дротами за бункрами. Арештували одного мужчину та одну жінку.
14.11.[19]45 р. до с. Тустань Єзуп[ільського] р-ну заїхало
15 стрибків та 5 більшовиків, які перевели в селі ревізії та з нічим від’їхали. Слідуючого дня знова приїхали, ходили по селі та
поза село, оглядаючи терен і знову виїхали. Вечером цього ж дня
вернули знову та поробили в селі застави. Успіхів не мали. (Протокол залучується).
15.11.[19]45 р. о год. 19, до с. Деліїв Єзуп[ільського] р-ну
приїхало 15 стрибків і 6 більшовиків під ком. лейт. Мазура. Заквартирували в школі, а слідуючого дня трусили по селі по будинках та подвір’ях, шукаючи дротами бункрів. Арештували одну
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жінку, що переходила з Ланів до Делієва. Вечером ходили попід
вікна та заходили до деяких хат.
15.11.[19]45 р. в с. Темирівці Галич[ського] р-ну арештували
більшовики трьох мужчин та дві жінки, забираючи їх до р-ну.
16.11.[19]45 р. о год. 23, заїхало коло 70 більшовиків до
с. Одаї Товм[ацького] р-ну і заквартирували в селі. Досвіта
обскочили сусідні села Локитки і Будзин, де при помочі учительки з Одай, переводили арештування. Арештовано 5 мужчин та
учительку. По полудні виїхали в район.
16.11.[19]45 р. о год. 8, до с. Петрилів Товм[ацького] р-ну
заїхало фірами 30 більшовиків та заарештували 8 мужчин, між
ними голову сільради, та дві жінки. По двох днях арештованих
випустили.
16.11.[19]45 р. 16 більшовиків з головою райвиконкому
Вербняком зайшли до с. Палагичі Товм[ацького] р-ну, перевели
там мітинг у справі контингенту та підготовки до виборів, а після
мітингу перевели труси, при чому заарештували трьох мужчин,
яких забрали зі собою до району.
16.11.[19]45 р. 12 більшовиків з Товмача заарештували в
Загір’ю Товм[ацького] р-ну три жінки. Награбувавши конюшини
та деяких дрібних речей, від’їхали з арештованими до району.
17.11.[19]45 р. 9 стрибків зі “штіцпункту” в с. Делієві
Єзуп[ільського] р-ну зайшли до с. Лани цього ж р-ну, де під час
трусів зловили одного мужчину, якого через Деліїв відставили до
району. Того самого дня 25 більшовиків з оперативної групи Коваленка зробили ніччю заставу від с. Тумир. Слідуючого дня ця
сама група робила застави в сс. Деліїв, Тумир, Кремидів, Бишів
та Медуха. В Медусі перевели труси та заарештували кількох
мужчин. (Протокол залучується).
17.11.[19]45 р. 80 більшовиків заїхали трьома автами до
с. Довге Тисмен[ицького] р-ну, перевели облаву, під час якої
зловили чотирьох мужчин, що крилися.
17.11.[19]45 р. около 100 більшовиків зі спецвідділу УНКВД
перевели в селі Добровлянах Станисл[авівського] р-ну облаву,
під час якої заарештували 5 мужчин.
18.11.[19]45 р. около 30 більшовиків зі спецвідділу УНКВД
наскочили на с. Крилос Галичського р-ну і перевели в лісі б. села
сильні розшуки та відкрили криївку, з якої здалися живими враз
зі зброєю: кущ. пров. “Гомін”, стан. с. Крилос “Явір” і стан. с. Підгороддя “Борис”. З половленими від’їхали до району.
18.11.[19]45 р. о год. 10, до с. Довге Тисмен[ицького] р-ну
приїхало автом 20 більшовиків та перевели в селі труси. Під час
трусів заарештували 14 мужчин, при чому одного ранили.
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18.11.[19]45 р. до с. Буківна Товм[ацького] р-ну заїхало
80 більшовиків, перевели труси, шукаючи три дні без перерви,
однак без успіхів. Під час того забрали худобу та грабували, що
їм подобалось. (Протокол залучується).
18.11.[19]45 р. до с. Остриня Товм[ацького] р-ну прийшло
20 більшовиків з головою РВК Вербняком. Ще на краю села мали
сутичку з двома стрільцями відділу “Богуна”, під час якої один
стрілець став забитий. В селі перевели мітинг в справі здачі контингенту та підготовки до виборів. У двох господарів зліквідували худобу. (Протокол залучується).
18.11.[19]45 р. в селі Лани Єзуп[ільського] р-ну відкрили
більшовики бункер, в якому застрілився рай. тех. реф. СБ “Грубий” та його боївкар “Гаєвий”. (Прот. зал.).
18-19.11.[19]45 р. ніччю більшовики з Тисмен[ицького] і
Єзуп[ільського] р-нів обложили села: Хоростків, Тустань, Семиківці і Межигірці Єзуп[ільського] р-ну, і перевели розшуки за
криївками, при чому заарештували кількох мужчин, що крилися.
(Прот. зал.).
19.11.[19]45 р. вечером до с. Селиськ Галич[ського] р-ну
прийшло 60 більшовиків з РО НКВД і заарештували Довбенько
Марію.
21.11.[19]45 р. о год. 24, 30 більшовиків під ком. оперативника Шуріна, обскочили в с. Медуха Єзуп[ільського] р-ну хату,
де в той час були: рай. УЧХ “Віра”, рай. сан. “Марта” та рай.
УЧХ “Галка”. “Марта” розірвалася гранатою, що ранила рівночасно “Віру”, а “Галка” втекла. Ранену “Віру” забрали більшовики зі собою. Кромі того, заарештували ще двох мужчин і разом з
арештованими та раненою “Вірою” відійшли до р-ну. (Прот. зал.).
22.11.[19]45 р. о год. 19, 20 більшовиків зробили засідки від
ліса в с. Колинці Товм[ацького] р-ну. Слідуючого дня перевели в
тому ж селі труси в трьох господарствах, під час чого заарештували одну жінку, яку забрали до райцентру.
22.11.[19]45 р. Лисецьке РО НКВД з начальником заїхало і
заночувало в Тисменичанах того ж р-ну. Слідуючого [дня] перейшли до сусідного села Забереже того ж р-ну, де переводили
труси, під час яких заарештували трьох мужчин. З цими арешто
ваними перейшли третього дня до с. Братківці того ж р-ну і скликали там мітинг в справі виборів. Перед вечером того дня вертали назад до Забережа. По дорозі натрапили на боївкарів СБ
“Довбуша” і “Тараса”, які відкрили по більшовиках вогонь. В часі
перестрілки арештовані з с. Забережа повтікали, а боївкарі відступили. Звідси більшовики пішли до с. Іваниківка і на краю села
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обскочили хату, де були кущовики. Стійковий “Явір” відкрив по
більшовиках кулеметний вогонь, забиваючи одного, а ранячи
тяжко двох більшовиків. Більшовики розбіглися, а кущовики спокійно відступили. Слідуючого ранку більшовики забрали ранених
і вбитого та від’їхали до району.
23.11.[19]45 р. на с. Комарів Галич[ського] р-ну наскочило
около 35 більшовиків і заарештували трьох хлопців і одну дівчину. Хлопців другого дня звільнили.
23.11.[19]45 р. 110 більшовиків з УНКВД обскочили с. Дов
ге Тисмен[ицького] р-ну, перевели в селі труси, під час яких
заарештували б. стан. господарчу та одного мужчину.
24.11.[19]45 р. до с. Тустань Єзуп[ільського] р-ну приїхало
6 більшовиків з місцевим стрибком Чуйком Петром. В селі перевели мітинг та ограбили два господарства. Вечером ходили попід хати, вдаючи повстанців, одначе люди орієнтувалися, що це
більшовики.
24.11.[19]45 р. 50 більшовиків з лейтенантом Коваленком
пішли розстрільною в напрям с. Деліїв Єзуп[ільського] р-ну, а
в селі шукали за бункрами. Побили до крови Заяць Степана та
Осташ Марію. Вечером до цеї групи доїхало ще 30 більшовиків та разом о год. 22 вийшли з Делієва та обложили зараз же
с. Кремидів того ж р-ну, а ранком робили розшуки дротами за
бункрами. Зловили трьох мужчин та одну дівчину, а одного хлопця, що їхав в ліс за дровами, забили.
24.11.[19]45 р. до с. Саджава Богородчанського р-ну заїхало 30 більшовиків і перевели труси, під час яких арештували
трьох мужчин. Слідуючого дня до села прийшло знова 14 більшовиків, які під час трусів заарештували знова трьох мужчин і
одну жінку.
25.11.[19]45 р. до с. Торговиця Отин[ійського] р-ну заїхало
50 більшовиків, які заквартирували у священика. В селі пере
водили розшуки та грабували цивільні одяги. Заарештували
20 мужчин та 18 жінок, в тому числі тих61, що були вже арештовані та поворотців з Німеччини. Через два дні всіх арештованих
випустили.
26.11.[19]45 р. до с. Суботів Галич[ського] р-ну прийшло
30 більшовиків і під час трусів заарештували вчительку Лотоцьку
Марію, родом з Крилоса.
26.11.[19]45 р. до с. Делева Товм[ацького] р-ну заїхало
25 більшовиків. В селі в той час відбувалося весілля, на якому
були кущовики, а кущ. пров. “Ярема” був в окремій хаті. “Ярема”,
61

Дописано ручно.
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побачивши їдучих автом більшовиків, хотів добігти на весілля,
щоби попередити хлопців. Та це йому не вдалося, тому він відступив до своєї власної хати, з якої відбивався гранатами та відстрілювався, а в кінці і сам застрілився, бачучи безвихідне положення. Цим одначе врятував своїх хлопців, які вчас відступили.
26.11.[19]45 р. 30 більшовиків перевели труси в с. Закрівцях
Отин[ійського] р-ну та заарештували 6 мужчин з документами,
яких зараз забрали до Отинії та ще того самого дня пустили. По
полудні 60 більшовиків вдруге наскочили на село та перевели
сильні, однак безуспішні труси. Ніччю виїхали.
26.11.[19]45 р. 40 більшовиків переводили сильні труси в
с. Вільшаниця Тисмен[ицького] р-ну. Під час трусів грабували
збіжжя та заарештували двох мужчин.
27.11.[19]45 р. о год. 23, більшовики силами трьох р-нів
(Товмач, Тисмениця та Єзупіль) наскочили на с. Буківну Тов
м[ацького] р-ну. З ними були місцеві воджиї. Запалили одну хату
та арештували 10 дівчат, з яких 5 забрали до району. Перевіряли
також сусідні ліси.
27.11.[19]45 р. 30 більшовиків наскочили на село Кінчаки Нові, присілок Садки, Єзуп[ільського] р-ну. По дорозі вбили
трьох молодих хлопців, що йшли до церкви, а побачивши більшовиків, почали втікати. В Садках перевели докладні труси.
Після цього вернули до Кінчак Нових, обскочили церкву та перевіряли документи, при чому арештували одного мужчину. По полудні того ж дня вскочили ще до с. Кремидів цього ж району та
робили розшуки по деяких хатах.
27.11.[19]45 р. 15 більшовиків з місцевим стрибком наскочили на с. Лани Єзуп[ільського] р-ну. Тут відкрили три криївки, з
яких взяли двох мужчин, а третього заарештували під час розшуків в селі.
28.11.[19]45 р. на с. Довге Тисмен[ицького] р-ну наїхало
трьома автами 90 більшовиків, з якими була незнана дівчина, завинена в наметці. В селі відкрили дві криївки, з яких з одної витягнули 5 мужчин. По полудні виїхали в район.
28.11.[19]45 р. до с. Остриня Товм[ацького] р-ну заїхало
около 100 більшовиків та під час розшуків заарештували одну
жінку та одну дівчину, та зліквідували одно господарство. Хотіли
скликати мітинг та люди не зійшлися.
29.11.[19]45 р. до с. Колинці Товм[ацького] р-ну заїхало
17 більшовиків, які арештували трьох мужчин, одну родину вивезли, а майно сконфіскували.
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1.12.[19]45 р. 40 більшовиків перевели сильні труси в церкві с. Пшеничник Тисмен[ицького] р-ну. В селі арештували трьох
мужчин.
2.12.[19]45 р. 30 більшовиків заїхало до с. Петрилів Тов
м[ацького] р-ну та заарештували 9 мужчин та 5 жінок. Більшовикам показував малий слуга з чужого села, що кілька місяців служив тут в одного господаря.
2.12.[19]45 р. до с. Деліїв Єзуп[ільського] р-ну приїхало
30 більшовиків з головою РВК та заквартирували в селі. Слі
дуючого дня доїхало ще 75 більшовиків, які звідси робили скоки
на сусідні села: Тумир, Кремидів і Бишів того ж р-ну, де переводили труси за мужчинами та криївками. (Прот. залучується).
3.12.[19]45 р. до с. Медухи Єзуп[ільського] р-ну приїхало
10 більшовиків та 15 стрибків, які перевели труси по деяких хатах та заарештували трьох мужчин та дві жінки. По дорозі в район
більшовики та стрибки знасилували арештованих жінок: Вітовську
Варвару і Цівку Варвару. Крім того, стрибки забили дівчину Джанджалас Степанію за те, що не хотіла показати, де хто мешкає.
3.12.[19]45 р. до с. Лани Єзуп[ільського] р-ну приїхало
20 більшовиків, які перевели ревізії по деяких хатах. Вбили одного мужчину, що крився на стриху, та знайшли криївку, з якої витягнули двох мужчин.
3.12.[19]45 р. 50 більшовиків з участковим Молотковим заїхали до с. Закрівець Отин[ійського] р-ну та перевели розшуки.
Їм здався живим боївкар СБ “Тугар”. Більшовики заарештували
жінку, де крився “Тугар”, та жінку, в якої він попереднього вечора
повечеряв, конфіскуючи їм майно. (Прот. зал.).
3.12.[19]45 р. на с. Колодіїв і Дорогів Галич[ського] р-ну наскочило 85 більшовиків зі спецвідділу, що квартирував у с. Блюдниках того ж р-ну. В обох селах арештували по одному мужчині, з
якими вернули до Блюдник.
4.12.[19]45 р. 50 більшовиків з “Тугарем” прийшли до
с. Бортники Отин[ійського] р-ну та заарештували двох мужчин.
В лісі відкрили два бункри, з яких один був порожний, а в другому трьох стрільців: “Галуза”, “Явір” і “Залізняк”. Перший з них застрілився, а останні здалися живими в руки більшовикам.
6.12.[19]45 р. 60 більшовиків спецвідділу УНКВД переводило облаву в с. Павелче Станиславівського р-ну та провіряли документи. Висліду жодного.
7.12.[19]45 р. квартируючий в с. Блюдниках Галич[ського]
р-ну спецвідділ заарештував в цьому ж селі Теслюк Анну,
ур. 1926 р., і Кузів Василя, ур. 1927 р.
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7.12.[19]45 р. до с. Лани Єзуп[ільського] р-ну приїхало
75 більшовиків, які розділилися на дві групи. Одна осталася в
Ланах, а друга від’їхала до с. Бишів цього ж району, де під час
розшуків арештовано одного мужчину. Перша група в Ланах без
розшуків заарештувала трьох дівчат. Вертаючи до району, ця
група в с. Тумир, двох мужчин, що втекли перед більшовиками
на стрих, постріляли на стриху, оставляючи їх трупи на місці, а в
с. Делієві заарештувала двох мужчин. Всіх арештованих забрали
до району. (Протокол залучується).
8.12.[19]45 р. до с. Деліїв Єзупільського р-ну заїхало
75 більшовиків та 15 стрибків під ком. Коваленка. В Делієві ця
група заквартирувала до 11.12. і звідси робила випади на сусідні
села. 8.12.[19]45 р. 15 більшовиків наскочило на с. Бишів цього ж
р-ну, де заарештували двох мужчин, що мали воєнні білети. Вечером цього ж дня наскочили більшовики на с. Тумир Єзуп[іль
ського] р-ну, де заарештували трьох мужчин, що крилися. Слідуючого дня перевели більшовики облаву малими групами на
деліївському полі, однак без успіхів. В селі зловили двох мужчин.
Ніччю наскочили на с. Лани цього ж р-ну, де зловили одного мужчину та заарештували його жінку. Цієї самої ночі перевели безуспішні ревізії в Делієві. 10.12.[19]45 р. перевели ще раз розшуки та арештування в Делієві, арештовуючи таких, що не крилися,
вернули з ЧА, з Німеччини, або були вже арештовані та випущені.
Між арештованими 18 мужчинами були навіть каліки. В полудне
11.12.[19]45 р. виїхали всі до р-ну, забираючи арештованих.
(Протокол залучується).
8.12.[19]45 р. в с. Дорогів Галич[ського] р-ну більшовики заарештували тутешню учительку.
Щоби успішніше провадити свою розкладову роботу серед
населення та вдаряти провокативно по наших рядах – діють по
терені різного рода т.зв. боївки НКВД-НКГБ. Вони рекрутуються
переважно з тих, що при першій нагоді піднесли руки і здались
живими в руки ворога, або їх виловлено при всякого рода облавах по селах та лісах, з дезертирів з УПА, а в малому відсоткові також з поворотців з Німеччини (б. комсомольці, що заради
страху не вертали домів, а впрост до райцентрів, там голосились
і їх приділювано до таких боївок). Боївки такі діють, звичайно,
при УНКВД під керівництвом оперуповноважених, а останньо
вже такі починають творити і декотрі райцентри. Методи їхньої
роботи підлі. Всякого рода провокативними тріками, підшиваючись під відділи УПА чи наші боївки, стараються вони розвідувати
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про симпатиків нашого руху, наші зв’язки, місця постоїв поодиноких наших людей – одним словом – про все, що для НКВДНКГБ може мати вартість у поборюванні нашого руху. Про роботу
таких боївок ряд фактів:
11.10.[19]45 р. до с. Кутиськ Товм[ацького] р-ну зайшло
5 більшовиків та в крайних хатах, наслідуючи стрільців УПА, розпитували за станичним, харчевим або кимось з організованих
людей. Населення не далося спровокувати.
13.10.[19]45 р. о год. 22, зайшло 15 більшовиків до с. Зарічча Солотв[инського] р-ну та вдаючи повстанців, хотіли розвідатись, де криється станичний. Між іншим зайшли до хати Богославець Стефи та Богославець Марії. Дівчата далися спровокувати і
призналися, що вони є курієрками. Більшовики їх заарештували,
забрали зі собою до Солотвини, а по трьох днях випустили.
17.10.[19]45 р. вечером прийшло до с. Пнів Надв[ірнян
ського] р-ну 20 перебраних енкаведистів і один стрибок “Гай”.
Переходячи селом, зауважили в присілку Річки трьох стрільців,
що переходили. Це був станичний і двох стрільців, що збирали
контингент. Більшовики почали за ними стріляти. Стрільці втек
ли, тільки став легко ранений в ногу стр. “Хмара”.
18.10.[19]45 р. боївка УНКГБ під ком. опер. Яценка силою
30 чоловік, зайшла ніччю на присілок с. Росільна Солотв[ин
ського] р-ну Петрецьке. Більшовики були перебрані у різні уніформи та вдавали стрільців УПА. Так зайшли до господарів
Смеречука та Данилюка, яких хотіли спровокувати, щоби щось
призналися за станичного. Господарі вчасно зорієнтувалися в
ситуації, бо пізнали місцевого стрибка Данилюка Миколу. Тоді
більшовики пограбували тих господарів, а Данилюка арештували та забрали зі собою і по трьох днях випустили.
20.10.[19]45 р. ком. боївки РО НКВД розбив прикладом голову Сорохманюкові Іванові в с. Дора Яремч[анського] р-ну тому, що
цей хотів утікати, а опісля зв’язав його телефонічним дротом.
20.10.[19]45 р. о год. 20, зайшло 20 більшовиків з с. Дзвиняча до с. Жураки Солотв[инського] р-ну до господаря Іванкова
Михайла та вдаючи “своїх”, домагалися, щоб він заготовив їм
харчі. Коли ж господар зорієнтувався та не дався спровокувати,
побили його за те, що мовляв, “не хоче працювати для своїх”.
Опісля цілу ніч ходили по селі провокуючи, однак без висліду.
21.10.[19]45 р. боївка Надвірнянського РО НКВД з місцевим
стрибком Маричем зайшла в с. Пнів того ж р-ну та довідалася,
що в одного господаря був станичний з хлопцями. Ходила за їх
слідами від хати до хати.
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6.11.[19]45 р. до с. Пацикова Лис[ецького] р-ну прийшло
40 більшовиків зі стрибками, вдаючи стрільців УПА. В селі зайшли до одного шевця (б. стр. УПА, зголосився “з повинною”)
і замовляли для себе чоботи, а коли цей відпирався, що ніяких
чобіт ніяким стрільцям не робив і не робить, вони кинулись на
нього, зв’язали і вибили, називаючи його донощиком НКВД. Після цього пішли до іншого господаря та перевели труси, одначе
нічого не знайшли.
7.11.[19]45 р. до с. Волосів Ланч[инського] р-ну приїхало з
напрямку Надвірної два авта більшовиків, що були переодіті за
стрільців УПА та мали зі собою Парткевича Романа з Волосова
та дівчину, яку кликали “Фортуна”. Так маскуючись, прийшли на
зв’язок, де д[е]журна дівчина далася спровокувати і пішла шукати разом з “Фортуною” станичного або господарчого, та замовляти постої для прибулих. Не знайшли одначе нікого, тільки
жінку станичного, яку заарештували та кромі неї, ще три дівчині.
Арештованих відставили до Ланчина.
8.11.[19]45 р. ніччю зайшло до с. Тисменичани Лис[ець
кого] р-ну около 100 більшовиків з РО НКВД, між якими були й
стрибки. На краю села стрінули одного мужчину, якому оповідали, що їх розбили більшовики і вони тепер ідуть до цього села. В
розмові довідувались, чи не могли б вони получитися з підрайоновим господарчим “Дубом”, щоб дістати дещо з харчів та передати в руки СБ одного зловленого більшовика. Цей мужчина, не
зорієнтований, що то більшовики, водив їх по всіх хатах, де звичайно заходив “Дуб”, але його нігде не було. Так ходили більшовики до рана та в злости, що не знайшли “Дуба”, поарештували
всіх тих мужчин, до яких він заходив, а в кінці і того, що їх водив
по хатах. (Протокол вислано).
14.11.[19]45 р. до с. Горохолина Лис[ецького] р-ну62 прийшло около 15 стрибків, що ходили по селі, наслідуючи стрільців УПА, і пробували збирати харчі, але не маючи в цьому успіхів,
відійшли потихенько, як і увійшли, до району.
14.11.[19]45 р. до с. Ст. Богородчани Богородч[анського]
р-ну прийшла боївка [РО] НКГБ числом 20 більшовиків, під ком.
б. чотового “Бойка”. В селі перевели основні труси і заарештували одну жінку, яку забрали зі собою до р-ну. Слідуючого дня з
“Бойком” приїхало знова 10 більшовиків та відкрили 5 порожних
криївок. “Бойко” побив в часі трусів 2 жінки.
62
Так у тексті. Насправді тоді це село належало до Богородчанського р-ну.
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18.11.[19]45 р. около 20 більшовиків з Лис[ецького]
РО НКВД переїздили селами Радча, Іваниківка, Чукалівка, Черніїв, Хом’яків, Тисменичани і Забережа Лис[ецького] р-ну. В згаданих селах ходили по хатах говорячи, що вони стрільці з куреня
“Хмари”. Та успіхів в цьому не мали і відійшли назад до р-ну.
20.11.[19]45 р. “Бойко” з групою більшовиків зайшов до
с. Ст. Богородчани Богородчанського р-ну прямо до господаря
Барабаша Михайла с. Миколи, де відкрили криївку, з якої витягнули самого господаря та його брата Івана.
У звітному періоді намагаються більшовики й дальше організувати по селах місцеві групи “самоохорони”, одначе ця робота
не проходить їм легко. Звичайно до таких “місцевих стрибків”,
як їх називає населення, втягають більшовики переважно повин
ників та поворотців з Німеччини. Командантом такої місцевої
групи призначається, звичайно, одного або й кількох більшовиків
з райцентру. Завданням таких груп “самоохорони” являється в
першу чергу не допускати до сіл “бандитів з ліса”, а дальше, слідити за настроями в селі. Практика доказує, що хоч деякі типи по
селах і даються стягнути до цього рода роботи, такі групи “само
охорони” розлітаються дуже скоро при першій нагоді натиску на
них зі сторони повстанців. Деякі ж групи “самоохорони” навіть
самоліквідуються. У звітньому періоді занотовано нами самоліквідацію таких груп “самоохорони” в сс. Назавизів, Пнів і Зелена
Надвірнянського р-ну, Гаврилівка Ланчин[ського] р-ну.
НКВД-НКГБ не перебирає в засобах боротьби з нашим революційно-повстанчим рухом. Попри [за]стосування різного
рода терору, провокації та пропаганди, застосовує ще й вивози цілих родин в Сибір та поодиноких людей на каторжні роботи на схід. Вивозять звичайно, родини повстанців, про яких знає
НКВД-НКГБ, що беруть активну участь в повстанчій боротьбі,
або родини, що помагають, чим можуть (харчами, приміщенням
і т.п.) нашому революційно-повстанчому рухові. Вивозячи родини, НКВД-НКГБ конфіскує все їхнє рухоме і нерухоме майно, забираючи, що лише вдасться, навіть бляху з дахів, дошки зі стін,
підліг і стрихів, вікна, двері з будинків і т.п., до району, а решту,
чого не вдасться забрати, нищить на місці.
Вправді у звітньому періоді таких фактів небагато та їх наводимо:
26.11.[19]45 р. до с. Іваниківка Лис[ецького] р-ну заїхало
46 більшовиків з РО НКВД та перевели в селі труси. Опісля вивезли 6 родин, а майно їхнє сконфіскували.
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29.11.[19]45 р. в с. Чорні Ослави Яремч[анського] р-ну ком.
боївки РО НКВД Квітчук з одним своїм боївкарем Щербюком
сконфіскували господарство Кріпчука Дмитра.
3.12.[19]45 р. відділ більшовиків числом 100 зайшов до
с. Ямниця Станисл[авівського] р-ну, перевів в селі труси, а опісля вивіз 6 родин, яких члени є в УПА. Майно вивезених сконфісковано рівночасно.
П р о п а г а н д а. В першій половині звітнього періоду (листопад [19]45 р.) неслідно було окремих пропагандивних засобів
НКВД-НКГБ та більшовицької адміністрації. Більшовики старалися пресовою кампанією заломити наш революційно-повстанчий
рух. Тому в районових і обласних пресових органах появлялось
ряд різного рода заміток та статейок про наш революційноповстанчий рух, в яких “дописувачі” чи й редактори намагаються представити нас в якнайтемнішому насвітленні, скомпромітувати нашу роботу, поодиноких людей, а особливо безпеку. У
фейлетонах представляється великий брак людей до праці на
провідних місцях в ОУН, а ті, що працюють на становищах, пере
сиджують переважно, вдома біля родин. (Залучник: “Посміховисько”). В статтях “З зали суду” розписуються більшовицькі
писаки про нар. суди над “бандитами – українсько-німецькими
націоналістами, що на суді каються і прохають помилування”.
Дальше підчеркують, що: “смертні засуди судів приймає народ
з вдоволенням”, доказуючи тим, мовляв, свою прорадянську
поставу. В додатку “народ чинно “допомагає” виловлювати недобитки банд, вказуючи на місця їх постоїв, бункри і схрони”. (В
залученні: “Сповідь перед народом”, “Катюзі по заслузі”, “Зрадники і бандити”).
Шептаною пропагандою стараються більшовики пустити
вістки (в горах), що революційно-повстанчий рух вже “викінчений” та що боротьба за “якусь там самостійну Україну” – це смішні
заходи горстки загорільців, бо ж “Україна самостійна вже є” і т.п.
Щоби підчеркуючо показати силу Рад. Союзу, пущено в народ
вістку, що до Москви втік якийсь серб, що працював при виробі
атомної бомби, зрадив таємницю її виробу урядові СРСР і т.п.
Багато галасу наробили більшовики в терені з приводу випущення останнього наказу наркома Рясного з 15.11.[19]45 р. в
справі дарування вини і кари тим, що досі, помимо проминення
реченця зголошення “з повинною” 20.7.[19]45 р., ще не поголосились, або ухилялися від призову в ЧА (одну летючку залучується) та звернення до населення зах. обл. України в річницю жовт
невої революції (один примірник залучується).
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В другій половині звітнього періоду (грудень 1945 р.) підсилено дещо пропагандивну роботу більшовиків в зв’язку з підготовкою до виборів. По селах скликувано масу мітингів та нарад
“сільського активу” (це, звичайно, десятники і адміністративний
апарат), вибирано виборчі комісії, доручаючи їм розпочинати
вступні підготовчі праці відносно виборів. В багатьох випадках
грожено репресіями у випадку неприхильного ставлення виборчих комісій у передвиборчій роботі та негативного відношення
населення до виборів. Рівнорядно з цим дальше обріхувано та
висмівувано нашу революційно-повстанчу боротьбу, протиставляючи роздмухану міць СРСР. На таких мітингах говорять більшовицькі агітатори, що їм відомо про те, що бандерівці ширять пропаганду за бойкотом виборів, але вони (більшовики) дадуть собі
з цим явищем раду, бо хто не піде голосувати, того повезуть, але
в Сибір. Такими самими репресіями грозять за співпрацю і поміч
відділам УПА та ОУН.
Характеристичний факт, що населення майже стихійно не
бере участи в різних мітингах, за винятком місцевої адміністрації
та силою позганяних одиниць, звичайно, стариків та підлітків.
В обласній “Прикарп[атській] правді” поміщено відозву обл.
комітету КП(б)У м. Станиславів до всіх РПК та комуністів і симпатиків по селах, в якій закликається за всяку ціну покінчити до дня
виборів з бандерівцями, кладучи відповідальність за цю роботу
на секретарів райпарткомів та начальників [РО] НКВД-НКГБ.
Свою пропагандивну роботу стараються переносити більшовики і на терен школи. На вчительській конференції (Товмач
2.12.[19]45 р.) наказується вчителям переводити в школі антирелігійну роботу, військовий вишкіл та впоряд в російській мові.
Рівно ж “пропонується” вчительству активно помагати та включатись у передвиборчу кампанію.
Специфічних, заслуговуючих на окрему увагу мітингів не
занотовано в терені, бо вся маса мітингів, проведених в терені,
дуже легко дається звести до спільного знаменника. З цієї причини і не наводимо поодиноких фактів.
Г о с п о д а р с ь к і а к ц і ї. Хоча згідно з “госп. планом”, час
стягання контингентів вже повинен був закінчитися, то дійсність
і в цьому випадку далеко відклонилася від лінії. По селах і дальше йде стягання невирівнаних контингентів. Можна б тут навести дві причини цього явища. З одної сторони – негативне
відношення села до контингентових акцій, які з засади проходять під примусом, а з другої – господарська політика більшо-
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вицької адміністрації, що унагляднюється майже по всіх селах
постійними, додатковими і ще раз додатковими контингентами
чи то на цілі села, чи на поодинокі господарства. Тих, що не виконали вчас наложених контингентів, або як декуди більшовики
висловлюються: “Добровільно прийнятих зобов’язань супроти
держави”, змушується до того різними способами. Найкращим
засобом в таких випадках – страх перед вивозом в Сибір і рівно
часною конфіскатою майна. В легших випадках забирається,
звичайно, в господаря все збіжжя, яке знаходиться в нього в даний момент, не входячи в те, що йому потрібно ще на засів, прожиток, податки і т.п. В деяких випадках забране збіжжя завозиться до сільради, там відважується недоданий пай, розуміється з
високим опроцентуванням, а решту, дорогою ласки, дозволяється господареві забрати назад додому. Та це відірвані випадки, до
яких треба ставитися під певним кутом.
Ціль такого грабункового способу господарювання на наших
землях – висмоктати зі села всі запаси збіжжя, щоб тим способом виснажене село не могло піддержувати матеріяльно нашого
революційно-повстанчого руху, стисліше сказавши, допомагати
харчами відділам УПА. Замітним є факт, що стягання контингенту
додатковими налогами дорівнюється до виміру з 1941 р.
Кромі стягання контингентів, натискають більшовики на виконування різного рода фізичних та тяглових робіт, як вирубка і
вивізка ліса, направа доріг і т.п.
Рівнорядно з цим провадиться посиленим темпом стягання
різного рода податків і драч, та сплачування “добровільної” позики.
З господарських акцій наводимо кілька фактів:
Від 10.10.-14.10.[19]45 р. 20 більшовиків з Богородчан збирали контингент в с. Горохолина Ліс Богородч[анського] р-ну.
Тому, що село не здало вповні наложеного контингенту,
заарештували голову сільради і відставили до району. Під час
цієї акції грабили населення. (Протокол вислано).
11-13.10.[19]45 р. 25 більшовиків з району Богородчани
стягали контингент у с. Глибівка цього ж району. При стягуванні контингентів арештували двох мужчин і одну жінку з дитиною.
Кромі цього, грабили у людей харчі та стріляли курей.
11.10.[19]45 р. в с. Кутиська Товм[ацького] р-ну на мітингу в
справі здачі контингенту питали селяни референта-більшовика з
району, що будуть сіяти, коли здадуть все збіжжя на контингент.
Цей відповів коротко, що це питання є другорядне.
14 і 15.10.[19]45 р. 21 більшовиків з Богородчанського р-ну
стягали контингент в с. Нивочин цього ж району, при чому сконфіскували 16 шт. худоби та 60 сот. збіжжя. (Прот. вислано).
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23.10.[19]45 р. в с. Гринівцях Товм[ацького] р-ну 12 більшовиків під час стягання контингенту зайшли до Шкури Андрія провірити квити контингентові. А коли цей виказався, що здав увесь
контингент, більшовики найшли, що він не здав капусти і за це
Шкуру побили прикладами до нестями, його рідню вигнали з помешкання, а самі забрали 300 кг збіжжя, 120 кг капусти, 2 фіри
сіна і 10 л горілки.
3.11.[19]45 р. в с. Чорний Потік Печеніж[инського] р-ну стягали більшовики контингент силою 3 районів. Від господаря, що
не дорівнав контингенту, забирали все зерно, яке тільки могли у
нього знайти, біля сільради важили, стягаючи собі призначену
кількість з карою, а решту вертали господареві. Вимір контингенту вирівнювали до 1941 р.
6.11.[19]45 р. до с. Петрилів Товм[ацького] р-ну заїхало около 15 більшовиків в справі стягання контингенту. Вони походили
по селі, настріляли 18 гусей і налапали дещо живими, виїхали до
району. (Протокол вислано).
7.11.[19]45 р. в с. Іваниківка Лис[ецького] р-ну 25 більшовиків знищили господарку Зорій Насті за нездачу контингенту.
Після цього заарештували в селі Квича Івана “Камінь”, б. стр.
УПА, якого по двох днях звільнили з району.
Б о ї УПА, СКВ і т.п. У звітньому періоді УПА, СКВ та окремі
наші боївки звели з більшовиками ряд боїв та сутичок, що в більшості випадків були ініційовані та пляновані нашими відділами та
дали бажані успіхи чи наслідки. На окрему увагу заслуговує ряд
саботажних акцій, виконаних чи то кількома одиницями, чи невеличкими відділами.
Активність наших відділів та боївок замітнішою є в лісних теренах та в першій половині звітнього періоду (листопад і половина грудня). У безлісних околицях бої та сутички, зведені з більшовиками, мали більш припадковий, оборонний характер. Наводимо ряд фактів:
30.9.[19]45 р. чотирьох повстанців зробили засідку, на якій
вбили 4 більшовиків б. с. Петрилів Товм[ацького] р-ну. (Протокол
вислано).
6.10.[19]45 р. чота “К” спалила 2 стирти збіжжя, молотарку і
зруйнувала молочарню в с. Деліїв Єзуп[ільського] р-ну. (Протокол вислано).
10.10.[19]45 р. переходило двох стрільців з боївки СБ через
місто Тисменицю та натрапили на чотирьох більшовиків, до яких
віддали ряд стрілів. У висліді один старший сержант убитий, а
один більшовик важко ранений.
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10.10.[19]45 р. боївка СБ стрінулася в Нижневі Товм[а
цького] р-ну з більшовиками. У висліді перестрілки впав провідник боївки “Бурлака”, забито одного більшовика та трьох ранено.
(Протокол вислано).
15.10.[19]45 р. одна чота стрільців УПА з кур. “Ч” та рай.
боївка зробили засідку на більшовиків у лісі Хиб б. с. Саджава
Богородчанського р-ну. На засідку наїхало авто з 10 більшовиками, між ними нач. [РО] НКГБ і 4 енкагебистів. Засідка засипала
авто вогнем, у висліді чого було забитих 7 більшовиків, а трьох
ранених, між ними легко нач. [РО] НКГБ. Стрільці без втрат відступили. (Протокол вислано).
18.10.[19]45 р. відділ УПА під ком. “Д” наскочив на фабрику
кожухів в Тисмениці та без одного стрілу забрав усе, що було в
фабриці.
20.10.[19]45 р. відділ УПА під ком. “Д” висадив залізничний
тор між сс. Назавизів і Тарновиця63 Надвірн[янського] р-ну.
21.10.[19]45 р. сот. УПА під ком. “І” звела бій з більшовиками в
ліску між сс. Суботів і Колодіїв. В бою вбито 14 більшовиків. По стороні сотні впав сот. санітар і трьох стрільців. (Протокол вислано).
23.10.[19]45 р. кількох стрільців з УПА роззброїли та розігнали 6 більшовиків, що збирали контингент в с. Викторів
Галич[ського] р-ну.
25.10.[19]45 р. на квартируючих стрільців рай. боївки СБ
“Ігоря” і “Зозулю” в с. Угринові Горішному наліз більшовик, якого
вони зліквідували.
25.10.[19]45 р. до с. Рибне Станисл[авівського] р-ну прийшло двох більшовиків зі спецвідділу НКВД. На них натрапив
стр. “Пробій” з кур. “Хмари” та одного більшовика забив, а другого ранив. Ранений більшовик, покидаючи зброю втік, а стр. “Пробій” забрав здобуту зброю і спокійно відійшов до ліса. Раненого
більшовика викінчив хтось інший.
26.10.[19]45 р. СКВ зробив засідку на більшовиків на дорозі
між сс. Білі Ослави і Заріччя. На засідці двох більшовиків вбито,
а двох поранено та здобуто один кулемет Дехтярова. Наші втрат
не мали. (Протокол залучується).
27.10.[19]45 р. до с. Підпечар Станисл[авівського] р-ну приїхало 30 більшовиків з місцевим вислужником Склеповим. На
цього вислужника зробив засідку рай. реф. СБ “Андрій” з трьома
боївкарами. На засідці вбито одного більшовика, а вислужник з
другим більшовиком втік. (Протокол вислано).
63
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27.10.[19]45 р. чота сот. “П” зробила засідку на шляху Калуш–Станиславів між сс. Майдан–Павелче. На засідку наїхало трьома автами около 30 більшовиків, яких стрільці засипали
вогнем. По стороні більшовиків було 20 вбитих і ранених, решта
втекла. Чота відступила без втрат.
28.10.[19]45 р. боївка СБ залапала в с. Саджавці Ланч[ин
ського] р-ну одного старш. сержанта. (Протокол залучується).
29.10.[19]45 р. відділ “Б” під ком. “В” зробив засідку в
с. Майдан Середний Ланч[инського] р-ну. На засідку попав капітан і два сержанти, яких знищено. (Прот. зал.).
29.10.[19]45 р. одна чота з відділу УПА “І” наскочила на наф
товий осередок в Битькові. Спалено 17 нафтових шибів та дві кітловини.
29.10.[19]45 р. відділ “Б” під ком. “В” висадив поїзд між
Саджавкою і Товмачиком64 Ланч[инського] р-ну. Наших втрат не
було.
30.10.[19]45 р. 2 чоті: “І” і “М” враз з ком. “Р” і “Х” протягом
цілої години обстрілювали Станиславів. В місті зчинилася паніка.
Всі більшовики з передмість почали втікати до центра міста. Відділи спокійно відступили в сторону Чорного ліса.
30.10.[19]45 р. двох стрільців з чоти “М” “Сорока” і “Вечірний” та боївкар СБ “Тарас” зробили засідку на більшовиків. Возом над’їхало трьох більшовиків, яких стрільці зліквідували.
31.10.[19]45 р. ці самі три стрільці, вертаючи з с. Загвіздя,
натрапили на полі на більшовицький літак-розвідник. Цей літак
перед вечером їхав до Станиславова і там осів, а летуни, забравши з нього всі важні речі, відійшли до Станиславова. Стрільці,
пробивши бак з бензиною, запалили літак і він згорів.
31.10.[19]45 р. боївка СБ зробила засідку в с. Майдан Середний Ланч[инського] р-ну. На засідці злапано старш. сержанта
і двох рядових. (Прот. залучується).
2.11.[19]45 р. спецвідділ НКВД наскочив на с. Сапогів Галич
[ського] р-ну, де в хаті застукали двох кущовиків. Один з них, відстрілюючись, забив лейтенанта, а опісля сам застрілився. Другий
зранив сержанта і став забитий більшовиками. Після цього більшовики штиками закололи господиню. (Прот. вислано).
4.11.[19]45 р. 6 кущовиків зробили засідку на зал. лінії
Станиславів–Надвірна між сс. Братківці–Тисменичани Лис[е
цького] р-ну. На засідку найшло 6 енкаведистів-залізнодорожників. Кущовики відкрили по них вогонь і двох забили, а одного ра64
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нили, а самі без втрат відступили. На відгомін стрілів зі ста[н]ції
Тисменичани прийшло 10 більшовиків, а згодом зі Станиславова
панцирником приїхало 300 більшовиків, які перешукули суміжні
ліси і гаї та села Братківці і Хом’яків. В Хом’якові заарештували
трьох мужчин, з яких одного звільнили.
4.11.[19]45 р. на залізничній лінії Станиславів–Коломия б.
с. Ворона висаджено в повітря військовий поїзд. 4 вагони з військом цілком знищено. (Прот. вислано).
7.11.[19]45 р. боївка СБ зліквідувала місцевих стрибків в
с. Озерянах Отин[ійського] р-ну. Спалено їх приміщення, сіль
раду, клуб з бібльотекою та здемольовано кооперативу. (Прот.
вислано).
8.11.[19]45 р. до с. Ямниця Станисл[авівського] р-ну зайшло
5 більшовиків і в одній хаті, де лежав хворий “Васька”, попилися
горілкою та почали бити господаря. П’яні більшовики побили і
“Ваську”, що ставав в обороні господаря та віддав більшовикови. Тоді більшовик зірвав в хаті гранату, а сам вибіг на подвір’я.
“Васька” вискочив за ним (граната не вибухнула) і на подвір’ю
застрілив його з пістоля. На поміч першому вибіг другий більшовик, але і цього “Васька” застрілив. П’яні більшовики, співаючи в
хаті, не чули стрілів і далі пиячили. По якомусь часі, коли вже трупи були спрятані і “Васька” зник, більшовики запитали господині,
де цих двох більшовиків, що вийшли з хати. Господиня відповіла,
що пішли до Станиславова. Тоді цих трьох зібралися і також пішли в ту сторону.
12.11.[19]45 р. ніччю в с. Острові Галич[ського] р-ну трьох
боївкарів СБ звели бій з 30 більшовиками, що були окружили боїв
карів. Боївкарі, відстрілюючись, прорвалися ціло з окруження.
13.11.[19]45 р. трьох боївкарів СБ найшли на більшовицьку
засідку між селами Темирівці–Мединя. У віддалі кількох метрів
побачили боївкарі засідку і першими відкрили по ній вогонь, забиваючи кулеметчика. Решта більшовиків втекло.
14.11.[19]45 р. 940 більшовиків під час облави на с. Ляцке
Шляхоцьке Тисмен[ицького] р-ну окружили були місцевий СКВ
під ком. “З”. Кущовики відступаючи до ліса, натрапили на більшовицьку заставу, з якою звели бій. По нашому боці двох ранених. Більшовики втратили одного забитого, одного раненого.
СКВ прорвався.
14.11.[19]45 р. до с. Острів Галич[ського] р-ну наскочило
30 більшовиків вечером. Опівночі наскочили на хату, де було трьох
боївкарів СБ. Боївкарі вискочили з хати і відстрілюючись, прорва-
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лися з окруження. Тоді став ранений д. “Лев”, що не маючи сили
втікати, дострілився.
15.11.[19]45 р. в с. Підлужу Станисл[авівського] р-ну двох
рядовиків і лейтенант з ЧА застукали в хаті ком. “Шрама”. В
перестрілці ком. “Шрам” став ранений в ліву руку, а більшовики
втекли. Після цього приїхало зі Станиславова около 200 більшовиків і сконфікували майно, а господарство спалили.
16.11.[19]45 р. в с. Клубівці Тисмен[ицького] р-ну натрапив
СКВ на більшовицьку заставу. Після короткої перестрілки СКВ
продерся до ліса.
18.11.[19]45 р. в с. Залуква Галич[ського] р-ну спалено радгосп.
19.11.[19]45 р. до с. Лесівка Богородч[анського] р-ну приїхав відділ погранвійськ числом 100 більшовиків. Кількох з них
пішло за харчами і зайшли під хату, де був на постою ком. СКВ
“Гриць” із 6 стрільцями. Зчинилася перестрілка, в якій став один
більшовик і один кущовик ранений. Стрільці відступили до ліса.
21.11.[19]45 р. ніччю около 20 більшовиків засіло в с. Ямниці
Станислав[івського] р-ну під хатою “Васьки”, що крився від ЧА.
Цей, ідучи ніччю додому, натрапив на цю засідку і більшовики
його забили. Тіло забитого забрали до Станиславова.
23.11.[19]45 р. чота зі сот. “П” зробила засідку на шляху Станиславів–Калуш між сс. Майдан–Павелче. На засідці збито одно
особове і одно тягарове авто та двох більшовиків.
29.11.[19]45 р. 3 боївкарів СБ спалили стирту збіжжя в с. Деліїв Єзуп[ільського] р-ну. (Прот. вислано).
30.11.[19]45 р. до с. Рибне Станисл[авівського] р-ну зайшло
35 більшовиків з РО НКВД. В селі стрінулися з двома стрільцями з УПА, що почали, відступаючи, до них стріляти. В перестрілці одного більшовика забили, а двох так важко ранили, що вони
вкоротці повмирали. Хлопці спокійно відступили. Слідуючого дня
ранком забрали більшовики трупів та заарештували три дівчини.
2.12.[19]45 р. СКВ під ком. “Яреми” силою 15 стрільців звів
бій з около 40 більшовиками, що хотіли окружити кущовиків.
Після короткої перестрілки кущ відступив, маючи одного раненого. Більшовики втратили трьох вбитих і 5 ранених.
3.12.[19]45 р. кількох залізнодорожників-енкаведистів знайшли біля залізної дороги Майдан–Павелче криївку, з якої забрали 2 важкі кулемети і два вози амуніції. Коли більшовики це
все везли фірами, сот. “Вовк” зробив на них засідку і забив трьох
більшовиків, 2 коні, а решта більшовиків повтікали, залишаючи
амуніцію і кулемети.
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На підставі викінчених у звітному періоді справ можемо
ствердити досі нами нерозкриті методи оперативної роботи
НКВД-НКГБ. І так:
На підставі протоколу справи Нижчої Марії “Хариті”-“Юлії”
можна устійнити спосіб установлення агентів, що працювали в
часах першої більшовицької окупації, при відступі більшовиків
в 1941 р. не дістали з різних причин окремих доручень в праці,
а опісля, за німців, не мали контакту з діючою на наших землях
більшовицькою агентурою. У цьому випадку установлення відбулося у м. вересні 1944 р., під час реєстрації мешканців м. Станиславова. Реєстрація послужила тут маскіровкою вербовки, а
радше установлення. Під час згаданої реєстрації завербовано і
ряд інших агентів (гл. спр. “Степової”-“Ані”).
В цій же справі цікавою є прорежисеровка втечі агента з міста в підпілля, проведена так докладно, обчислено та точно, щоби
не викликати найменшого підозріння серед окруження, своїх
знайомих та членів. Ціллю цієї прорежисеровки було скріпити
вповні довір’я чинників Організації до особи агента, дати йому
змогу заакліматизуватись на організаційній роботі та, кромі того,
віндуватись вгору.
З цієї самої справи можемо проаналізувати, як докладно і
глибоко старається НКВД-НКГБ опанувати та розкласти агентурою наші орг. осередки та як зручно обсаджує такі осередки
своєю агентурою. Поодинокі агенти, що діють в такому осередку, дають змогу НКВД-НКГБ перевіряти їхню працю, викривати
евентуальні недотягнення в їхній роботі та давати вичерпуючі відомості відносно праці осередка та поодиноких провідних осіб,
що при перехрестній методі дає всесторонно насвітлений образ.
З цієї ж справи можемо довідатись про різні способи контакту оперативників НКВД-НКГБ зі своєю агентурою. Подаємо
тут кілька цікавіших:
а) на стрічі з агентом приходить оперативник завсігди убраний, як і решта бійців, себто як “шмірак”, щоби кращою зовнішністю не звертати на себе уваги населення та мати змогу свобідно діяти;
б) щоби мати змогу відбувати стрічі в хаті, де квартирує агент,
бійці оперативника, що є рівночасно охороною його особи, наскакуючи на дане господарство, викликують наверх стислими розшуками по подвір’ю і будинках та в хаті шум і ілюзію (для сусідів),
що там “сильно шукають”, випихають господиню в село за горілкою, молоком, яйцями чи чим іншим, а господиня вдоволена, що
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вирвалась з такої опресії, не так скоро верне до власної хати. За
цей час оперативник преспокійно відбуває стрічу;
в) щоби скріпити довір’я провідників даного осередка до
агентів, дається можність останнім “рятувати” своїх провідників
в тяжких і небезпечних обставинах під час облав і розшуків, що
стає опісля навіть підставою до урядових похвал і признань для
агентів за їхню геройську поставу і відвагу. (Подібні “геройства”
агентки “Х” в днях 1 і 21.4.[19]45 р., якими здобула вона беззастережне довір’я і урядову похвалу свойого провідника);
г) щоби усунути з хати небажану особу (дівчину), що завадила б у стрічі, заарештовується в селі 20 дівчат, між ними і цю “заваду”, а після відбуття стрічі з агентом, всіх звільнюється, фіктивно перед тим деяких переслухуючи в присутності всіх заарешто
ваних в деяких підрядних питаннях;
д) щоби держати агента у відповідному настрої та заставити більш ідейно працювати для НКВД-НКГБ, імітує оперативник
особисту “любов”, що знова не дає агентові змоги зосередити
свої інтимні почування на других особах;
е) в потребі негайного повідомлення агентом в наглих справах (донесення оперативникові про приїзд вищих провідників
і т.п.), усталюється мертві пункти зв’язку (розбитий танк, міст,
дуплава верба і т.п.), в якій агент вкладає карточку з означеним
знаком на знак наглости справи. Такі мертві пункти зв’язку відвідуються щоденно спеціяльно до того призначеними довіреними людьми.
На підставі протоколу справи Хоміци Анни “Лесі”-“Зої” можемо устійнити спосіб вербовки агента при помочі і за посередництвом родини агента. Тут в гру можуть входити момент психічного заломання одиниці, що добро і безпеку власної родини
ставлять вище загальних справ, момент наївного розуміння
об’єктом методів роботи НКВД-НКГБ та момент якнайстислішої
маскіровки самого способу вербовки.
З цієї самої справи маємо характеристичний факт переведення агента в с/о. Коли агент, що досі працював на пості в Орга
нізації, став відсепарований нашими чинниками на підставі підоз
рінь щодо агентурної роботи від праці в Організації, став отже тим
самим, як агент, непродуктивним, його враз з іншими приарештовується та під час придержання на допитах, переводиться на с/о,
передаючи відповідному участковому оперативникові. Арештування агента має за ціль скомпромітувати наші чинники безпеки,
що мовляв, безпідставно підозрівають “чесних” і “невинних” людей в агентурній роботі на користь НКВД-НКГБ.
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На підставі протоколів більшовицьких акцій в терені можемо ствердити, що у звітному періоді, з огляду на наближуючуся
зиму, старається НКВД-НКГБ розробити якнайширше сітку с/о
в терені. Підставою для цього служать масові арештовування
серед населення під час різного рода наскоків і облав.
Ціллю скомпромітування нашої революційної боротьби
в очах поодиноких революціонерів та заломання їх – пробує
НКВД-НКГБ вживати способу писання відповідних листів до поодиноких осіб. (Лист Лис[ецького] РО НКВД до одного з працівників рай. осередка СБ).
На увагу заслуговує рівно ж метод провокації населення різного рода боївками НКВД-НКГБ. Нічні ходження по поодиноких
хатах в селах, провокативне вдавання відділів УПА чи стрільців
поодиноких боївок, має на меті з одної сторони видістати якнайбільше потрібних відомостей про наші рухи, поодиноких людей
та симпатиків нашого революційно-повстанчого руху, а з другої
сторони – в наслідках такої провокативної поведінки цих боївок
до населення (терор, грабежі, всипи і т.п.), наставити населення неприхильно до Організації та революційно-повстанчого руху
взагалі.
Відносно контактів районних оперативників і участкових
з сіткою повідомлювачів в терені, можна на підставі протоколів
акцій сказати, що оці всі перевірки документів, арешти під час
облав і звільнювання змісця придержаних і т.п., є звичайною
маскіровкою стріч.
В и к і н ч е н і с п р а в и. У звітному періоді викінчено такі
справи:
1) Справу Нижчої Марії, ур. 1915 р., агентки НКВД в 1939[19]41 рр. під псевдом “Вечір”, в 1944-[19]45 рр. працівнички окр. осеред. проп. “Хариті”, агентки НКВД від вересня 1944 р. під пс. “Юлія”.
2) Справу Хоміци Анни, ур. 1926 р. в с. Стриганцях Тисм[е
ницького] р-ну, рай. пров. УЧХ Тисм[еницького] р-ну –
“Лесі”, від грудня 1944 р. агентки РО НКВД Тисмениця під
пс. “Зоя”.
3) Справу Клейноти Дмитра з с. Підпечари Станисл[авів
ського] р-ну – с/о УНКВД.
4) Справу Слободяна Миколи з с. Ст. Богородчани Богород
ч[анського] р-ну, агента-терориста Богородчанського
РО НКВД.
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5) Справу Іваночка Миколи з с. Назавизів Надвірн[янського]
р-ну, агента-терориста Надвірн[янського] РО НКГБ.
6) Справу агента-рейдовика “Козака” з м. Делятин.
7) Справу Довбенько Марії з с. Селиськ Гал[ицького] р-ну,
с/о Гал[ицького] РО НКВД.
15.1.1946 р.

“М-123”.

Примітка: звіт цей виготовлений без звіту і додаткових матеріялів за м. грудень 1945 р. з Надвірнянського надрайону, яких
не надіслано з причини несприяючих обставин. Цю частину звіту
дішлеться окремо в міру одержання відносних матеріялів.
15.1.1946 р.

“М-123”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 58, арк. 161-179.
Оригінал. Машинопис.
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№6
ЗВІТ ЗА БЕРЕЗЕНЬ-КВІТЕНЬ 1946 Р.,
СКЛАДЕНИЙ ПРАЦІВНИКОМ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО ПРОВОДУ
ОУН “М-123”
20 липня 1946 р.
Р.31.			

С т а н и с л а в і в щ и н а.65
Березень-квітень 1946 р.

ІІ.66
Звітний період – це час безпереривної бльокади, що почалася ще 10.1. ц.р. і тривала, майже всюди, до 10.4. Большевики переконались під час останніх т.зв. “виборів до Верх. Ради
СССР”, що пропагандивними методами і засобами не знищать
українського революційно-визвольного руху на українських землях, не прихилять до себе населення. І в зв’язку з перебігом і вислідом “виборів” розгулявся большевицький терор, що в різних
своїх формах виливався по селах, даючи волю своїй большевицько-азіятській рознузданості.
Попри старі, досі практиковані методи і засоби боротьби
з нашим рухом, впровадили большевики досі ще не практикований засіб – палення лісів. Роботу цю виконувано хемічними
середниками при помочі літаків. В деяких теренах (Отинійський,
частинно Товмацький р-ни) старалися большевики цим способом понищити навіть найменші лісові об’єкти, до всякого рода
придорожних кущиків включно. Мета цього забігу – знищити всякі об’єкти, в яких могли б концентруватись сили повстанців і критись перед оком большевиків.
В терені дальше діяли боївки НКВД-НКГБ, що своєю провокативною роботою старались внести замішання і розклад серед
населення. Організування станиць т.зв. “самоохорони сіл” продовжували большевики вперто і дальше, стосуючи всюди шантаж і терор.
Додати треба, що до цього часу НКВД-НКГБ багато часу
присвячувало вербовці агентури в цілях розробки ОУН і УПА.
Тепер цю роботу обмежено, користуючись дотепер чинною сіткою, хіба в рідких випадках творено нову агентуру. Противно,
всю неактивну агентуру, що стала відсепарована від ОУН та не
65
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Зверху посередині документу напис олівцем: М-123.
Так у тексті.

проявляла роботи, большевики арештовували та вивозили. Деяким неактивним агентам, що хотя й залишались працювати в
ОУН, але через підозріння не втаємничувано їх у довірочні справи і не доручувано поважнішої роботи, НКВД-НКГБ наказувало
голоситися з “повинною”, щоби тим способом вплинути на інших
членів ОУН і УПА, і їх морально заломити.
Т е р о р. В зв’язку з квартируванням по селах сталих гарнізонів, обмежилось тим самим число терористичних наскоків
районних військ НКВД, бо їхню роботу виконували гарнізони.
Все ж таки районні боївки НКВД-НКГБ наскакували з оперативниками на поодинокі села в цілях, або стріч з сіткою агентури і
повідомлювачів, або різних потягнень, як арешти, вивози, переслухування арештованих і т.п.
Квартируючі гарнізони заявили населенню, що квартируватимуть по селах до часу, аж зліквідують усі “банди” ОУН і УПА. В
зв’язку з тим посилився сильно терор по місцях, що в формі різного рода засідок, облав, розшуків за бункрами і поодинокими
підпільниками, нічними слідженнями попід хати, провокативними
підходами, арештами і т.п. формами мальтретував населення.
Замітно посилюється намагання ловити підпільників живими і примушування до зізнань про наші рухи, місця перебування, магазини і т.п. Большевики стараються чимраз більше
використовувати “водіїв”, що вказуванням на сприяючих рев.повстанчому рухові, впливають не так на охолодження населення до нашого руху, як на певного рода резерву і обмеження дотеперішньої щирости. Внутрі ж населення і дальше сприяє нашому
рухові, і ще більш ненавидить большевиків, чим досі, бо бачить
і розуміє їхні стремління з одної сторони, а волю і цілі повстанців з другої. Завдяки “водіям” большевики відкривають багато
нових криївок з майном і людьми, в яких багато революціонерів
стріляється, щоб не попасти живими в руки большевиків. Можна
сказати, що число стріляючихся у криївках доходить до 80%. Помітно збільшується число розстрілюваних большевиками половлених повстанців зі зброєю, чи й без неї. До цього явища спричинилась ще й та обставина, що після сильного натиску на відділи
УПА в Чорному лісі, останні були розпущені малими групками і
багато стрільців з’явилось по селах і не були достатньо забезпечені криївками, а при наскоках большевиків не думали здаватись
живими. Большевики ж, маючи наказ наркома НКВД Строкача,
виконували його “по-стахановськи”.
В цьому часі відбулися масові арешти серед жіноцтва, що
працювало в УЧХ, та тих, що активно допомагали повстанцям.
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Одиниці з них випускано на агентурну роботу, або в цілях компро
метації ангажовано до роботи в комсомолі, а решту засуджено на
10-15 літ і вивожено вглиб Росії. Між жінками траплялися випадки
геройства, коли жінки розривалися гранатою чи кидалися в криницю, щоб не попасти живими в руки большевиків.
Д р і б н і а к ц і ї. У звітному періоді, кромі акцій на Чорний
ліс, що мали на меті розпорошити відділи УПА, не занотовано
поважніших акцій в терені. Подаємо ряд фактів:
11.2.[19]46 р. опер. Молотков з частиною квартируючого в
с. Бортниках Отин[ійського] р-ну гарнізону заїхав до с. Олещина того ж р-ну67. Там большевики відкрили бункер, в якому лежав
хворий сот. УПА “Богун” і ранений стр. “Козак”. Повстанці відстрілювалися з криївки, при чому забили ст. лейтенанта, а в кінці
самі пострілялись.
11.2.[19]46 р. до с. Петрилів Товм[ацького] р-ну заїхало
10 большевиків, а з ними ст. оперупов. Зюзін і нач. РО НКГБ Котов.
В селі переводили цілий день труси і виїхали аж слідуючого дня.
12.2.[19]46 р. в с. Петрилів Товм[ацького] р-ну большевики з
квартируючого гарнізону зробили засідку в лозах над Дністром і
там у криївці забили стан. госп. “Яра”, залишаючи його на місці.
12.2.[19]46 р. оперупов. Молотков та участк. Павло з частиною гарнізону зі с. Бортники Товм[ацького] р-ну68 пішли до лісу
і там зайшли за слідом до криївки, що в ній попер. дня сиділи
дд. “Л” та “Д”. Криївку закидали гранатами.
12.2.[19]46 р. біля с. Семиківці Жовтн[евого] р-ну большевики відкрили на полі криївку, що в ній пострілялися боєвики СБ
“Босий” і “Цяпка”, кущевий “Комар”, стан. “Хмара” і член ОУН
“Медвідь”. (Протокол залучено).
12.2.[19]46 р. в лісі б. с. Олеша Товм[ацького] р-ну большевики за всипою б. боєв. СБ “Сокола”, що попер. дня здався живим, відкрили криївку, в якій пострілялись рай. тех. реф. СБ “Мирон”, боєвик з куща “Орест” і “Веселий”. (Прот. зал.).
14.2.[19]46 р. в с. Грушка Отин[ійського] р-ну большевики
відкрили бункер, в якому розірвався гранатою заст. станичного
“Ігор”. (Протокол залучено).
14.2.[19]46 р. в с. Угринів Гор. Станисл[авівського] р-ну
большевики застукали в криївці вдома боєвика СБ “Підкову”. Він
деякий час відстрілювався з криївки, а опісля застрілився. Большевики витягнули його трупа над криївку, привели до нього його
батька і над трупом сина також застрілили. (Прот. залучено).
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14.2.[19]46 р. в с. Тязів Гал[ицького] р-ну большевики ареш
тували 50-літню жінку Ковальчук Марію ж. Павла і держали її в місцевій школі. Третього дня за всипою місцевого стрибка Галюк Івана, що вона є матір’ю командира УПА, большевики її в страшний
спосіб замордували в пивниці і 19.2. тіло викинули на дорогу, звідкіля опісля забрали до Галича. Там викинули на смітник, аж опісля
поховали в невідомому місці. (Протокол залучено).
15.2.[19]46 р. в с. Горохолина-Село Богородч[анського] р-ну
ограбили большевики всі три церкви. Забрали гроші, обруси,
хустки, рушники, чаші і інші церковні речі. В селі говорили, що це
зробили бандерівці. (Протокол залучено).
15.2.[19]46 р. в с. Олешів Товм[ацького] р-ну большевики
відкрили криївку, в якій сиділи кущевий “Зелений”, східняк “Береза” і “Нічний”, що крився на власну руку. Важко ранений “Зелений” втік до другого бункру, де другого дня помер, “Нічного”
забили большевики в криївці, а “Береза” втік. (Прот. залуч.).
15.2.[19]46 р. рай. боївка РО НКВД під ком. Карлова разом з
квартируючим гарнізоном, відкрили в с. Гостів Отин[ійського] р-ну
три криївки, з яких витягнули трьох чоловіків, що скривалися від ЧА.
16.2.[19]46 р. в лісі Діброва б. с. Довге Тисмен[ицького] р-ну
відкрили большевики криївку, в якій пострілялись рай. тех. реф.
СБ “Корнієнко” і боєвик СБ “Морозенко”, а боєвик “Веселий”
здався живим.
18.2.[19]46 р. рай. боївка РО НКВД під ком. оперупов. Молоткова переводила ревізію в одній хаті. Там під печею була
криївка, що в ній крилася працівничка НОСБ “Оля”. Вона ду
маючи, що большевики вже відкрили криївку, стріляється з пістоля. Щойно по стрілі большевики відкрили криївку. (Прот. залуч.).
20.2.[19]46 р. від год. 22 до ранку 21.2. сиділо 16 большевиків
безуспішно на засідці під лісом б. с. Колинці Товм[ацького] р-ну.
20.2.[19]46 р. в с. Клузів Станисл[авівського] р-ну большевики відкрили криївку в Шпільчака Теодора, з якої витягнули його
сина Володимира. Його забрали на РО НКВД.
20.2.[19]46 р. в с. Тязів Гал[ицького] р-ну большевики під час
трусів застрілили Литвинець Пилипа, ур. 1905 р., що скривався,
запалили його хату і вкинули в [в]огонь його трупа, де він згорів.
Жінку арештували і другого дня звільнили. (Прот. зал.).
21.2.[19]46 р. в с. Підпечари Станисл[авівського] р-ну большевики витягнули з криївок 4 чоловіки, що крилися, а роєв. УПА
“Орлича” розстріляли на місці. (Прот. зал.).
22.2.[19]46 р. в с. Колинцях Товм[ацького] р-ну большевики застрілили Петрів Івана, ур. 1882 р., якого хотіли арештувати.

159

Він, побачивши большевиків, що йшли до нього, почав утікати і
під час того впав від больш[евицької] кулі. Большевики заборонили його хоронити, а ночами біля його трупа робили засідки.
22.2.[19]46 р. большевики робили засідку під лісом б. прис.
с. Вікняни Боски, де квартирував кущ “Яреми”. Після того зайшли до підлісної хати до госп. Мороза, якого допитували про
повстанців і сильно побили. Під час трусів зграбували в нього
50 кг м’яса та 30 кг солонини.
22.2.[19]46 р. в с. Остриня Товм[ацького] р-ну большевики
відкрили криївку, в якій порозривались гранатами стр. “Оріх” і
“Ворон” та рай. саніт. “Ярина”. (Прот. зал.).
23.2.[19]46 р. до прис. с. Вікняни Боски, Товм[ацького] р-ну,
прийшло з с. Олеша того ж р-ну 15 большевиків, що цілий день
переводили сильні труси, під час яких сильно побили, а опісля
арештували і забрали до Товмача Іванишин Івана.
23.2.[19]46 р. в с. Колодіївка Стан[иславівського] р-ну большевики вдерлися через стріху до Кабан Василя і забрали в нього
все убрання і взуття.
23.2.[19]46 р. в с. Клузів Стан[иславівського] р-ну большевики застукали в хаті хворого ком. рай. боївки СБ “Аскольда”, що
в часі відступу став ранений і дострілився з пістоля. (Протокол
залучено).
24.2.[19]46 р. до с. Загір’я Товм[ацького] р-ну прийшло
15 большевиків, заарештували 55-літного Клецюка Дмитра і сильно побили його жінку. Під час трусів зграбували в нього 4 вівці,
6 курок і багато дрібних речей.
27.2.[19]46 р. в с. Остриня Товм[ацького] р-ну наскочили
большевики на одно господарство, де в хаті було 3 стр. УПА. По
короткому бою двох стрільців розривається гранатами, а один
здається живим. Большевики запалили запальними кулями хату
та стодолу і забили хатну дівчину. (Протокол залучено).
1.3.[19]46 р. рай. боївка [РО] НКВД під ком. оперупов. Молоткова зловила в с. Богородичин Отин[ійського] р-ну б. кущ.
сан. “Бистрицю”. Її привели до с. Бортник того ж р-ну. В селі
вона вирвалась большевикам з рук і кинулась до порожної, 12 м
глибокої криниці. Непритомну і потовчену витягнули її большевики, і зараз відставили до району.
3.3.[19]46 р. в с. Колодіївці Стан[иславівського] р-ну большевики відкрили криївку, з якої витягнули стрільця УПА і одного
чоловіка, що крився від ЧА. По дорозі стрілець пробував утікати і
став забитий. 5.3. большевики знова відкрили криївку, з якої витягнули двох – одного цивільного, а другий розірвався гранатою.
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Першого провадили і по дорозі, під час намаганої втечі, застрілили. Большевики запалили стодолу, що в ній була криївка, і від
неї згоріло 8 господарств. Дальший пожар зльокалізували селяни. (Протокол залучено).
7.3.[19]46 р. в с. Підпечари Стан[иславівського] р-ну відкрили большевики криївку, з якої витягнули стр. УПА “Павла”. Його по
дорозі до гарнізону застрілили. Слідуючого дня зробили на краю
села засідку, на яку вийшли роєв. УПА “Буй-Тур” і стр. “Пилип”.
Перший став забитий, а другому вдалося відступити. (Прот. зал.).
8.3.[19]46 р. в лісі б. с. Глибівка Богородч[анського] р-ну застукали большевики в криївці окр. госп. реф. “Роса” і рай. госп.
реф. “Дуба”. Вони якийсь час відстрілювались, а в кінці самі пострілялись. (Протокол залучено).
9.3.[19]46 р. в с. Остриня Товм[ацького] р-ну відкрили большевики бункер, з якого забрали деякі речі та ліки. Того дня сконфіскували худобу в стан. “Гонти”.
9.3.[19]46 р. в с. Нижнів Товм[ацького] р-ну большевики відкрили криївку, в якій сидів боївкар “Ворон”. Він вискочив з криїв
ки і почав відстрілюватися та під час того впав забитий. (Протокол залучено).
11.3.[19]46 р. в с. Горохолина-Село Богородч[анського] р-ну
большевики розлючені, що госп. Литавчук не хотіла дати їм їсти,
запалили в неї стодолу. (Прот. зал.).
12.3.[19]46 р. в с. Вікняни Товм[ацького] р-ну 20 большевиків і 30 “самоохоронників” з с. Кутиська того ж р-ну переводили
цілу ніч безуспішні труси.
13.3.[19]46 р. в с. Загір’ю Товм[ацького] р-ну 10 большевиків арештували Друк Івана. Вечером стріляли на переходячих
трьох стр. УПА зі сотні “Ш”, але безуспішно. Слідуючого дня шукали за бункрами при помочі дротів і по полудні відійшли.
14.3.[19]46 р. в лісі б. с. Комарів Гал[ицького] р-ну большевики застукали в криївці двох стр. УПА “Сокола” і “Орла” і чл.
ОУН “Омелька”. Криївку закидали гранатами і побили всіх трьох.
(Протокол залучено).
15.3.[19]46 р. в с. Підпечари Стан[иславівського] р-ну большевики витягнули з криївки б. шефа курієрів, а опісля за його
всипою арештували 5 хлопців, що жили легально і літом 1945 р.
сповняли функцію курієрів. Кромі того, за його всипою арештували легально живучого господаря. (Протокол залучено).
15.3.[19]46 р. о год. 20, до с. Закрівці Отин[ійського] р-ну
заїхала боївка РО НКВД під ком. оперупов. Молоткова та переводила в селі ревізії по хатах. Де не хотіли большевикам отворити,
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там вони ламали двері і били вікна, силою вдираючись до хат. Так
поступили в Тимчишин Юрка і Савчин Софії. В останньої після
переведення ревізії, арештували дві дочки, 17 і 14-літню. Обі дів
чині за селом звільнили.
15.3.[19]46 р. в с. Петрилів Товм[ацького] р-ну заїхало
2 фіри большевиків з РО НКВД Коропець. В селі ходили по хатах,
кажучи, що шукають жінки з с. Бобрівники Короп[ецького] р-ну,
що тут криється. Перед вечером виїхали.
15.3.[19]46 р. в с. Горохолина-Село Богородч[анського] р-ну
заарештували большевики одну жінку з с. Цуцилів, що тут крилася. По дорозі до Богородчан арештована намагалась утікати і її
большевики застрілили. (Прот. залучено).
15.3.[19]46 р. в с. Тязів Гал[ицького] р-ну большевики за всипою Галькович Анни відкрили криївку окр. [госп.] субреф. “Чорного”. Він враз зі своєю машиністкою пострілялись в криївці. (Протокол залучено).
16.3.[19]46 р. до с. Петрилів Товм[ацького] р-ну заїхало
18 большевиків з двома “водіями” – “Соколом” і “Романом”. В селі
сиділи два дні і не переводили ніяких розшуків.
16.3.[19]46 р. 10 большевиків з “самоохоронниками” з с. Кутиська Товм[ацького] р-ну вкрали ніччю в госп. Самборського в
с. Попелів того ж р-ну 1 безрогу і 2 вівці. Після того вернули назад до Кутиськ.
17.3.[19]46 р. ці самі большевики зі стрибками з Кутиськ
вкрали в с. Вікняни Товм[ацького] р-ну, в госп. Медин Марії 2 вів
ці і 6 шт. курей, а в Дуди Пилипа 3 вівці і 8 шт. курей. По крадежі
вернули до Кутиськ.
17.3.[19]46 р. до с. Гринівці Товм[ацького] р-ну заїхало
40 большевиків з м[о]л. лейт. Куліковим і того дня перевіряли документи всіх чоловіків.
18.3.[19]46 р. о год. 10, до с. Вікняни Товм[ацького] р-ну
прийшло з напр. Кутиськ 10 большевиків, що під час ревізії в Іванишин Марії зграбували машину до шиття і бритву. Опісля вийшли на дорогу і стріляли запальними кулями до будинку господаря Бурлаки Степана і запалили його хату. Большевики сміялись із того, кажучи: “То горить хата старого бандьори під лісом”.
20.3.[19]46 р. в с. Стриганці Тисмен[ицького] р-ну 10 большевиків зі стрибком “Веселим” арештували за всипою останнього Кабан Мирона (брата б. рай. військ. “Чорного”). В хаті сильно
його побили допитуючи, де є бункер брата. В господарстві пере
вели труси і забрали арештованого до райцентру. По 18 днях
його звільнили сильно потурбованого (поламані пальці, побита
голова та спина) так, що він мусів їхати до лікарні лікуватися.
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22 і 23.3.[19]46 р. в с. Підпечари Стан[иславівського] р-ну
перевели большевики облаву в лісі б. села, під час якої зловили
двох чоловіків, що крилися від ЧА, як також відкрили криївку, що
в ній застрілився хворий стр. УПА “Винний”. Другого стр. УПА хотіли зловити живим, але він застрілив одного большевика, а другого зранив і сам застрілився з пістоля. (Протокол залучено).
25.3.[19]46 р. в с. Горохолина-Село Богородч[анського] р-ну
арештували большевики жінку реф. ООП “Чорногори” враз з
господарем, в якого вона перебувала і забрали їх до райцентру.
(Протокол залучено).
25.3.[19]46 р. 15 большевиків з Товмача перевіряли ліс б.
с. Попелів того ж р-ну. Вибираючись зі села, стріляли дикі качки.
До большевиків підійшла якась жінка, що по розмові з ними повела їх до порожної криївки.
26.3.[19]46 р. під лісом б. с. Селиська Гал[ицького] р-ну
большевики застукали в криївці 4 боєвиків СБ. Вони повискакували з криївки і вогнем з автоматів промостили собі дорогу і відступили ціло. (Протокол залучено).
27.3.[19]46 р. в лісі б. с. Вовчинець Станисл[авівського] р-ну
12 большевиків відкрили криївку з 4 повстанцями і закидали її
гранатами та обстріляли з крісів. Повстанці вийшли другим входом і прорвались у ліс. (Протокол залучено).
28.3.[19]46 р. о год. 8, наскочило 15 большевиків на священика в с. Кутиська Товм[ацького] р-ну та перевели в нього ревізію, переслухуючи в справі переходу на православіє. Кромі того,
в селі перевели розшуки і по полудні виїхали.
30.3.[19]46 р. в лісі б. с. Гутиська Станисл[авівського] р-ну в
сутичці з большевиками став забитий боєвик СБ “Крига”. (Протокол залучено).
31.3.[19]46 р. в с. Гринівці Товм[ацького] р-ну большевики
цілу ніч перевіряли хати.
1.4.[19]46 р. в с. Яцівка Товм[ацького] р-ну большевики, що
вертали з с. Олеша до Товмача, запримітили на полі трьох працюючих чоловіків (між ними був і голова сільради). Большевики
підійшли до них та всіх трьох сильно побили, закидуючи їм, що
вони бандеровці.
1.4.[19]46 р. в лісі б. с. Павелче Станисл[авівського] р-ну
большевики застукали в криївці боєвика СБ “Тараса” і роєв. УПА
“Вороного”. Оба в криївці пострілялися.
2.4.[19]46 р. до с. Гринівці Товм[ацького] р-ну заїхало
10 большевиків під ком. м[о]л. лейт. Кулікова та наказали голові
сільради списати всіх повинників, зазначуючи, де котрий мешкає
та чим займається.
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2.4.[19]46 р. 10 большевиків з Товмача цілу ніч перевіряли
хати в с. Надорожна.
3.4.[19]46 р. большевики з гарнізону в с. Братишів Товм[а
цького] р-ну цілу ніч сиділи на засідці біля хати Шкварка Дмитра
в с. Загір’я того ж р-ну.
3.4.[19]46 р. в с. Комарів Гал[ицького] р-ну большевики
з квартируючого гарнізону арештували о год. 22 дві дівчини –
Мельничук Марію д. Трохима, ур. 1925 р., і Затварницьку Марію
д. Мих., ур. 1924 р. Слідуючого дня під час допитів першу знасилувало 10 большевиків, а другу 4. Це повторялось ще через два
дні. Опісля дівчат збили сильно, поламали руки і ноги та щойно
по трьох днях звільнили. (Протокол залучено).
6.4.[19]46 р. в лісі Стінка б. с. Колодіївка Станисл[авівського]
р-ну большевики закидали гранатами криївку, в якій були окр.
[реф.] УЧХ “Сойка”, її помічниця “Люба” і стр. “Гарт”. Пошматовані тіла (без голов, рук, ніг) забрали. (Прот. залуч.).
6.4.[19]46 р. 20 большевиків з квартируючого в с. Петрилів
Товм[ацького] р-ну гарнізону, перевіряли скалу понад Дністер і
запримітили там 4 стрільців. Большевики почали обстрілювати
повстанців через ріку. Повстанці накинули на пні дерев 2 коци, а
самі відступили. Большевики довгий час “жарили” по коцах.
7.4.[19]46 р. в с. Горохолина-Село Богородч[анського] р-ну
15 большевиків за всипою Гедзик Анни, відкрили 3 криївки з орг.
збіжжям. Збіжжя заладували на пригнані з села фіри і зараз відставили до Богородчан. (Протокол залучено).
9.4.[19]46 р. большевики з квартируючого гарнізону в с. Комарів Гал[ицького] р-ну задержали переїзжих через село гуцулів,
батька з дочкою, що їхали за хлібом на Поділля і 7 большевиків
знасилували дівчину. (Протокол залучено).
10.4.[19]46 р. о год. 18, до с. Загір’я Товм[ацького] р-ну
зайшло 10 большевиків з нач. ОББ Комаровим і цілу ніч просиділи на засідці б. хати Волох Якова. Ранком від’їхали до райцентру.
10.4.[19]46 р. о год. 16, до с. Олешів Товм[ацького] р-ну заїхали большевики і під час цілонічної засідки застрілили стр. “Березу”.
А р е ш т и. У звітному періоді большевики і дальше переводили масові арешти серед населення, арештовуючи чоловіків,
жінок, дівчат, а навіть і шкільних дітей. Арешти ці мали різні причини. Арештовувано місцевих повідомлювачів і агентів враз із
незавербованими, щоби маскувати стрічі оперативників з сіткою
агентури, арештовувано також і скомпрометований елемент,
щоби завербувати до агентурної роботи або судити. В деяких
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селах кількість різного рода арештувань доходить до, а навіть
понад 50% населення. Подаємо ряд фактів:
В часі від 11.2.-10.4.[19]46 р. в селі Колодіївка Станисл[авів
ського] р-ну арештували большевики 32 людей, а 5 зголосилося
з “повинною”. (Зі збірн. проток.).
13.2.[19]46 р. в с. Вікняни Товм[ацького] р-ну большевики перевели труси та арештували Воронюк Анну, Кузюк Анну,
Шкварок Марію і Клинюк Михайла. Цих людей показав “Бузьок” –
б. стр. УПА зі сотні “Шаблі”, що в грудні 1945 р. зголосився з “повинною”. Після переслухання звільнили в селі Клинюк Михайла і
Воронюк Анну, а решту забрали до райцентру.
13.2.[19]46 р. до с. Колинці Товм[ацького] р-ну прийшло з
с. Надорожна того ж р-ну 12 большевиків і заарештували Василюк Івана.
14.2.[19]46 р. в с. Кутиська Товм[ацького] р-ну заарештували большевики дві дівчини і забрали до райцентру.
17.2.[19]46 р. в с. Колинці Товм[ацького] р-ну під час розшуків большевики арештували Ткачук Василя і Ткачук Олену і забрали їх до району.
18.2.[19]46 р. боївка РО НКВД під ком. Розторгуєва під час
розшуків в с. Миловання Тисмен[ицького] р-ну арештувала 8 чоловіків і забрала їх до р-ну.
21.2.[19]46 р. в с. Вовчинець Станисл[авівського] р-ну большевики з місцевого гарнізону заарештували і держали три дні
місцевого вчителя за те, що шкільні діти, йдучи на прогульку попри гарнізон, заспівали: “Україно, Україно, як Тобі здається, сидить ворог в Твоїй хаті і з Тебе сміється”.
22.2.[19]46 р. в с. Грабовець Богородч[анського] р-ну большевики арештували жінку майора “Сокола” і по 10 днях звільнили. (Зі збірн. проток.).
24.2.[19]46 р. на с. Попелів Товм[ацького] р-ну наскочило
30 большевиків і під час розшуків за бункрами арештували одну
дівчину з с. Палагичі того ж р-ну та забрали її до району.
27.2.[19]46 р. в с. Олешів Товм[ацького] р-ну арештували
большевики 3 чоловіків і 1 жінку, яких по кількох днях звільнили.
7.3.-10.4.[19]46 р. в с. Глибівка Богородч[анського] р-ну
арештували большевики 6 чоловіків, що крилися від ЧА.
9.3.[19]46 р. в с. Остриня Товм[ацького] р-ну арештували
большевики трьох старших (понад 50 літ) чоловіків, яких по кількох днях звільнили зі Станиславова.
9.3.[19]46 р. в с. Петрилів Товм[ацького] р-ну арештували
большевики учительку Лотоцьку Славу і забрали до райцентру.
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Від 13.-30.3.[19]46 р. в с. Тязів Гал[ицького] р-ну за всипою
одної дівчини і одного чоловіка, арештували большевики 17 осіб
та відкрили багато криївок з людьми і орг. майном. (Зі зб. прот.).
16.3.[19]46 р. в с. Вільшаниця Тисмен[ицького] р-ну НКВД-ист
Сюзін з “водієм” “Вільшиною” арештували Мельник Антона,
ур. 1909 р., за доставку харчів повстанцям.
17.3.[19]46 р. в с. Яцівка Товм[ацького] р-ну під час розшуків, заарештували большевики, а при тому важко побили 5 жінок і
1 чоловіка, яких забрали до р-ну.
20.3.[19]46 р. в с. Надорожна Товм[ацького] р-ну большевики, що провіряли ліс біля села, арештували в селі двох чоловіків і
забрали зі собою до р-ну.
20.3.[19]46 р. в с. Вільшаниця Тисмен[ицького] р-ну
НКВД-ист Сюзін з “Вільшиною” арештували Гадейчук Михайла,
ур. 1920 р.
25.3.[19]46 р. в с. Колинці Товм[ацького] р-ну арештували
большевики двох чоловіків і одну дівчину, і забрали їх до райцентру.
26.3.[19]46 р. в с. Колинці Товм[ацького] р-ну большевики
під час розшуків у Кулик Михайла знайшли криївку і арештували
його сина Василя. Кромі того, арештували Водославську Анну і
Балан Гриня, яких того ж дня звільнили.
26.3.[19]46 р. ніччю до с. Остриня Товм[ацького] р-ну наскочили большевики з гарнізону в с. Олешів того ж р-ну, з оперупов.
Скопенком, і арештували Кочерган Михайла, ур. 1927 р., якого
відставили до райцентру.
2.4.[19]46 р. в с. Петрилів Товм[ацького] р-ну арештували
большевики Мула Параску д. Ст., Червак Гриня с. Ст., ур. 1914 р.,
Безтільного Дмитра, ур. 1912 р., Кобра Гриня, ур. 1922 р. (усіх з
Петрилова), Ковальчук Марію ж. Мих., ур. 1919 р., з с. Буківна, і
Твердохліб Василя, ур. 1897 р., з Новосілки. Слід. дня арештованих відставили до Товмача.
В с. Глубоке Богородч[анського] р-ну за час від 23.1.4.4.[19]46 р. арештовано 15 осіб.
В с. Підпечари Станисл[авівського] р-ну за час від виборів
до кінця бльокади, большевики виарештували майже всіх дівчат
у селі. Кілька з них сидить у тюрмі, а решту звільнили. Також де
які чоловіки, що крилися від ЧА, поголосилися.
Під час бльокади арештували большевики б. рай. госп. “Козачку” і кущеву госп. “Мрію”. По кількох тижнях “Мрію”, завербовану на а/в, звільнили.
В тому часі в с. Узінь Станисл[авівського] р-ну большевики
арештували машиністку окр. тех. осередку “Смілу”.
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В и в о з и, к о н ф і с к а т а м а й н а. У звітному періоді,
поза кількома випадками, не занотовано вивозів родин і конфіскат майна:
20.2.[19]46 р. в с. Лани Жовтн[евого] р-ну вивезли большевики 5 родин і сконфіскували їх маєтки. Кромі того, заарештували 3 господарів, яких забрали до району, звідкіля їх випущено,
але до того часу поконфісковано їх майно. (Прот. зал.).
25.2.[19]46 р. в с. Деліїв Жовтн[евого] р-ну большевики за
допомогою місц. стрибків, вивезли три родини і сконфіскували
їхнє майно.
25.2.[19]46 р. большевики з квартируючого гарнізону вивезли в с. Кутиська Товм[ацького] р-ну дві родини, а майно сконфіскували. (Протокол залучено).
3.3.[19]46 р. в с. Грабовець Богородч[анського] р-ну вивезли большевики одну жінку, якої чоловік був арештований в
1944 р. і вивезений на Сибір.
31.3.[19]46 р. в с. Горохолина Ліс Богородч[анського] р-ну
вивезли большевики дві родини “за співпрацю з бандами”, а
майно сконфіскували. (Зі зб. прот.).
Б о ї в к и НКВД-НКГБ. З огляду на малоуспішність провокативних методів роботи боївок НКВД-НКГБ, – боївки ці діяли
тер[ор]истичними методами. На терені Отинійського р-ну появилась нова боївка НКВД-НКГБ під командуванням якогось
“тутешнього”, зложена з повинників з с. Ямниця Станиславівського р-ну, яку перекинено туди на працю зі Станиславівщини.
Покищо ще не занотовано “гостинних виступів” цієї боївки на терені Отинійщини. В інших теренах діють і дальше ті самі боївки.
Їхню терористичну роботу зачислено в звіті до “дрібних акцій”.
Тут подаємо лише кілька спроб провокації таких боївок:
6.3.[19]46 р. в с. Загір’я, на прис. Лемки, Товм[ацького] р-ну
заїхало 15 большевиків. В селі подавалися за повстанців і випитували дітей, коли в селі були “хлопці”, а при тому просили хліба.
Опісля в селі перевели труси, при чому сильно побили одного
чоловіка. О год. 15 вибралися до райцентру.
13.3.[19]46 р. по с. Хоростків Жовтн[евого] р-ну ходило вечером 8 большевиків, перебраних в різні уніформи. Вони вдавали стрільців УПА. Під час того побили до непритомности одну
жінку, закидаючи їй, що її син не пішов до УПА, але криється вдома. (Протокол залучено).
20.3.[19]46 р. боївка РО НКВД під ком. оперупов. Молоткова зайшла до підлісних хат с. Пужники Отин[ійського] р-ну, за-
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квартирувала там, прикидаючись боївкою СБ. Надвечір вислав
Молотков кількох большевиків в село зібрати харчі. На запити
людей, хто вони такі, відповідали, що боївка СБ, а чекають на
“Орка” і “Дениса”. Молотков старався не стрічатися з населенням, а коли хто зі села побачив його, то такого задержував аж до
відходу. (Протокол залучено).
20.3.[19]46 р. до прис. с. Ляхівці – Дуброва, Богородч[ан
ського] р-ну прийшла боївка НКВД-НКГБ під ком. Крицуна“Ролянда” і чот. “Бойка”, вдаючи боївку СБ. Боївка через три дні
безуспішно провокувала населення. (Протокол залучено).
В другій половині м. лютня 1946 р. в с. Іваниківка Лисець
[кого] р-ну 10 большевиків різними методами хотіли спровокувати одного господаря та це їм не вдалося, бо господар вчас зорієнтувався. (Протокол залучено).
“С а м о о х о р о н а с і л”. Большевики і дальше стараються
організувати по селах “істребітелів”, т.зв. “самоохорону сіл”, що
повинна б їм помагати у знищуванні “банд”. Та ця робота проходить лише шантажем і терором. Силою впихають у руки зброю,
наказуючи “берегти” своє село. Опірним грозять, арештовують
і т.п. Такі “самоохоронники” стараються використати першу нагоду, щоби розбігтися, полишаючи зброю, або й зі зброєю. Бувають випадки, що самі організовують “наскоки” на свої станиці
і під час того розбігаються. Нераз помагають також нашим відділам чи боївкам в наскоках на станиці, подаючи клички, вказуючи
положення кімнат і т.п. Наводимо кілька фактів організування і
ліквідації таких відділів стрибків:
15.2.[19]46 р. в с. Вовчинець Станисл[авівського] р-ну намагалися большевики створити “самоохорону села” та це їм не
вдалося, бо ніхто з ангажованих не хотів брати зброї, а навіть і
взявши, віддавав. (Протокол залучено).
18.2.[19]46 р. в с. Вікняни Товм[ацького] р-ну большевики
силою ловили молодих людей, що мали документи і організували з них “самоохорону”. В селі наложили окремий податок на
“самоохорону села”.
28.2.[19]46 р. в с. Палагичі Товм[ацького] р-ну большевики
арештовували чоловіків, що мали документи та організували з
них “самоохорону”.
29.2.[19]46 р. в с. Довге Тисмен[ицького] р-ну большевики
з квартируючого гарнізону організували “самоохорону”, втягуючи туди демобілізованих з ЧА. Зброю взяли лише Муха Григор
с. Марії, ур. 1925 р., і Совтус Михайло, ур. 1925 р. (Пов[оротці] з
Нім[еччини]).
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6.3.[19]46 р. до с. Кутиська Товм[ацького] р-ну переїхав гарнізон з с. Вікняни того р-ну. Зараз в селі зорганізовано “само
охорону” з 30 чоловіків, яких уживано до провірки лісу.
9.3.[19]46 р. в с. Колинці Товм[ацького] р-ну большевики
силою організували “самоохорону”. Лише 4 хлопці взяло зброю,
решта відмовилися.
15.3.[19]46 р. в с. Ляхівці Богородч[анського] р-ну большевики силою зігнали 17 молодих хлопців та примусили їх взяти зброю.
15.3.[19]46 р. в с. Глубоке Богородч[анського] р-ну большевики зігнали 40 молодих хлопців і хотіли з них створити “самоохорону”. Та ніхто не хотів брати зброї. Тоді большевики замкнули всіх до пивниці, а ранком слідуючого дня вибрали 12 з-поміж
них і їм силою повісили зброю на шию, а решту звільнили. Цих
12 днем розходяться домів, а на ніч збираються біля гарнізону і
там квартирують, обкладаючись стійками. (Зі зб. прот.).
8.4.[19]46 р. до с. Загір’я Товм[ацького] р-ну прийшло з
Товмача 6 большевиків, що під час ревізії побили Сусідко Миколу, переселенця з Лемківщини, за те, що не хотів вступити до
“самоохорони”.
Від 20.-25.3.[19]46 р. після відповідної підготовки з нашого
боку, “самоохорона” в селах Тумир, Межигірці, Медуха і Лани,
Жовтневого р-ну, розлетілася. (Протокол залучено).
П р о п а г а н д а. Большевицька пропаганда у звітному
періоді і дальше старалась всякими доступними їй засобами і
методами оплюгавлювати в очах населення український революційно-визвольний рух. Усна пропаганда перейшла більше на
урядовий стиль, оголошуючи наказ Строкача, вказуючи при тому
на наслідки неповинування тому наказові. Ширено і дальше масу
сплетень про знищення “усіх банд ОУН і УПА”, про неподоланність СССР і т.п. В пресі появлялися час-до-часу відповідні статті,
що “розкривали зрадницьку роботу” ОУН і її Проводу і т.п. Одна з
таких статтей: “Маскарадне дрантя українсько-німецького націоналізму” появилася в обл. “Прик[арпатській] правді”.
З нових “зайнять” почали большевики голословну пропаганду за четвертою п’ятирічкою.
Г о с п о д а р с ь к і а к ц і ї. У звітному періоді продовжували
большевики і дальше ударну кампанію за здачу поставки м’яса
і молока, що в західних областях надто занедбано. В деяких випадках стосовано навіть терор, щоби приспішити поставку, конфісковано худобу і т.п. Стягано і дальше податки та недоплачену
позику з попередного року. Наводимо кілька фактів:
21.4.[19]46 р. в с. Петрилів Товм[ацького] р-ну большевики
сконфіскували кілька штук худоби, за нездачу м’ясного контин-
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генту. Таке саме повторилося і дня 28.4.[19]46 р., коли знова
сконфісковано пару штук худоби.
29.4.[19]46 р. в с. Яцівка Товм[ацького] р-ну за нездачу 23 кг
м’яса, забрали большевики дві корови і одну ялівку.
В селах, з яких виселено більшу кількість поляків, організували большевики радгоспи, привозячи з райцентрів худобу і господарський реманент.
Б о ї УПА, СКВ, б о ї в о к, с а б о т а ж н і а к ц і ї і т.п.
а) Розпорошення відділів УПА в Чорному лісі: Зимова
бльокада захопила в Чорному лісі курінь УПА “Прута” та курінь
“Чорного”. В другій половині січня ц.р. прибув ще курінь “Чорноти”, що при кінці грудня 1945 р. відійшов був у рейд на захід, за
лінію Керзона. В дорозі його захопила бльокада, за ним почали
гнати спецвідділи НКВД і він, зводячи безустанні сутички і бої,
завернув до Чорного лісу.
Від самих початків бльокади в підлісних селах б. Чорного
лісу заквартирувала більша кількість спецвідділів НКВД (погранвійська) враз із танками, автопанцирниками і кулеметами, що
безустанно робили в цих селах і попід ліси застави і засідки. В
другій половині січня, коли впав сніг, большевики ранками заходили за слідами в ліс, бо відділи, вертаючи з харчами з села,
оставляли виразні сліди, окружували відділ та зводили бої.
В тому часі з Чорного лісу відійшов курінь “Чорного”, а залишились курені “Прута” і “Чорноти”. Перед самими виборами сніг
стопився і тому акції спецвідділів на ліси дещо ослабли. Большевики обмежились до застав на краях сіл і лісів. З цими заставами мусіли відділи зводити стало бої, ідучи в село по харчі. По
виборах, у зв’язку зі сніговими опадами, акції спецвідділів знова
посилились. Майже щодня, а то й по кілька разів денно, відділи
УПА були атаковані. Звичайно большевицькі відділи розвивали
розстрільну клином взад і посувались слідами відділу. Натрапивши на заставу відділу, що приймала большевиків вогнем, крила большевицької розстрільної старалися окружити відділ УПА
і розпочинали сильний вогонь. Відділи були змушені розпорошуватися та опісля збиратись у нових місцях. За відступаючими
стрільцями ганялись легко вдягнені большевики, стараючись за
всяку ціну ловити повстанців живими, кричучи нераз при тому:
“Бандьора, здайсь, на удостовєрєніє!”
В результаті безнастанних сутичок, розпорошувань і боїв,
багато стрільців УПА не долучувало до своїх відділів, а відходили у свої родинні сторони, скриваючись на власну руку. З кінцем м. лютня [19]46 р. відділи УПА розпущено в терен, де вони
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мали бути розчленовані роями чи й ланками, щоби перебути
бльокаду. Цей крок використало НКВД, щоби шляхом провокації і підступу та при помочі агентури їх по селах зліквідувати чи
зне[й]тралізувати.
По селах занотовано ряд геройських подвигів та вчинків поодиноких стрільців чи групок УПА, що їх доконали вони в обороні власного життя, а головно, щоби не сплямити чести відділу і
повстанця. (Протокол залучено).
б) Дрібні наші акції: Поза дрібними сутичками з большевицькими відділами, найчастіше з засідками, не занотовано в
терені більших боїв УПА. Відділи УПА та теренові боївки часто
роззброювали по селах і розганяли місцеві відділи “самоохорони”, знищуючи лише підлий, вислужницький елемент, що не хотів у таких випадках кинути зброї. По селах, в міру можливостей,
скликувано нашими чинниками мітинги населення, що дуже радо
і масово брало в них участь. Наводимо кілька фактів:
18.2.[19]46 р. група наших повстанців, 5 мужчин і 2 дівчині,
заскочені в лісі б. с. Буківна Товм[ацького] р-ну, куди прийшли в
ділових справах, большевиками, що знайшли їх по свіжих слідах,
боронилися і відступали лісом понад 2 км, доказуючи при тому
холоднокровність, відвагу і посвяту для друзів. Одна ранена дів
чина розірвалася гранатою, двох повстанців стріляється, а реш
ті вдається щасливо видістатися з большевицького перстеня,
щоби того ж вечера ще раз прийти на умовлене місце стрічі, де їх
ранком заскочили большевики. Почуття обов’язку і карність анулювала небезпеку. (Протокол долучено).
14.3.[19]46 р. дд. “О”, “Д” і “А”, переходячи з с. Торговиці до
с. Грушка Отин[ійського] р-ну, натрапили в с. Прибилів на большевицьку засідку. Після короткої перестрілки відступили без втрат.
Цього ж самого вечора натрапили в с. Грушка на переїзджаючих
большевиків і відкрили по них вогонь, при чому поранили одного
большевика. Большевики, не відстрілюючись, повтікали.
15.3.[19]46 р. в с. Клузів Станисл[авівського] р-ну 4 большевики обскочили хату, де було двох боєвиків НОП – “Богун” і
“Славко”. Боєвики, відстрілюючись, зранили двох большевиків і
відступили до лісу. (Зі зб. прот.).
26.3.[19]46 р. в с. Маріямпіль Жовтн[евого] р-ну рай. реф.
СБ перевів мітинг, на якому було присутніх 60 осіб. (Протокол залучено).
8.4.[19]46 р. двох боєвиків СБ наскочило на станицю стрибків в с. Деліїв Жовтн[евого] р-ну, забили нач. станиці, участк. Ма-
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зура і трьох стрибків, а решту розігнали домів. Забрали при тому
досить зброї і амуніції. (Прот. зал.).
9.4.[19]46 р. стан. Тисмениці “Скала” вечеряв зі своїми
стрільцями в с. Погоня Тисмен[ицького] р-ну. Стійкового
повстанця запримітили большевики, що були на засідці під лісом
і двох большевиків підійшло до подвір’я. Стійковий задержав їх
і відкрив по них вогонь. Большевики втекли, а стрільці спокійно
відступили.
В и к і н ч е н і с п р а в и. У звітному періоді, з огляду на
обставини, не викінчено ніяких справ.
20.7.1946 р.

“М-123”.

Примітка. Цей звіт, як і попередній, з огляду на брак матерія
лів з терену Надвірнянського надрайону, викінчено на підставі
матеріялів зі Станиславівського і Товмацького надрайонів.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 58, арк. 205-213.
Оригінал. Машинопис.
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“М-123”.

РОЗДІЛ IІ.
ЗВІТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ
ДОКУМЕНТИ РЕФЕРЕНТУР СБ
НАДРАЙОННИХ ПРОВОДІВ
СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ОКРУГИ ОУН

№ 7-8
ЗВІТИ РЕФЕРЕНТУР СБ
НАДРАЙОННИХ ПРОВОДІВ ОУН
Листопад 1945 р. – 15 березня 1946 р.
Товмацький (Тлумацький) надрайон (№ 7).
№7
ЗВІТ ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 1946 Р.,
СКЛАДЕНИЙ ПРАЦІВНИКОМ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО)
НАДРАЙОННОГО ПРОВОДУ ОУН “Я-145”

15 березня 1946 р.

Р.31.

Т о в м а ч ч и н а69
ЗВІТ
січень-березень 1946 р.

ІІ.70
Час останнього звітового періоду то є м-ці: січень, лютий та
березень 1946 р., можна поділити на дві відмінні фази большевицьких акцій: – від 10 грудня 1945 р. до дня виборів, то є 10 лютого 1946 р., підготовка до виборів в другій частині звітового
періоду, після виборів посилені терористичні акції.
В часі підготовки до виборів (час передвиборчої кампанії) посилена агітація, пропагандивні мітинги в справі виборів. Крім того,
разом з підготовкою до виборів, переводили больш[евики] іншого рода акції, господарчі акції, вивози, арештування та інші. Про ці
акції згадується в другій частині звіту, де висвітлено больш[евицькі]
акції протягом цілого звітового періоду. Для посилення передвиборчої кампанії від дня 10.І.[19]46 р. по всіх селах р-ну заквартирували больш[евики] групами 20-30 чол. В селах потворили
больш[евики] т.зв. “гарнізони” під командуванням начальників гарнізону. Між поодинокими гарнізонами переводили телеф. зв’язок.
Кілька гарнізонів підпорядковувались одному штабові, який поміщувався в с. Надорожна (Товмач[ський] р-н), виїхав квартируючий
гарнізон, а на його місце приїхало 11 больш[евиків].
21.І. до с. Делієва (Жовт[невий] р-н) прибула група больш[е
виків] під командуванням майора, а попередня квартируюча гру69
70

У верхньому лівому куті документу напис олівцем: Я-145.
Так у тексті.
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па в числі 25 чол., від’їхала на постій до с. Ланів, під ком. Дяченка
прибув інший гарнізон. Квартируючи по селах, больш[евицькі] відділи їздили на акції до інших сіл, в яких не квартирували війська.
Зараз після заквартирування, больш[евики] припинили рухи населення. По селах, головно в Жовтневому р-ні, невільно було ходити
поза межі села без спеціяльних особистих документів т.зв. пропусків, [виданих] військовими властями гарнізону. Ночами від год.
18-6 рано заборонено виходити з хати. Наказів цих больш[евики]
строго пильнували та перевіряли. Здержували всіх прохожих,
перевіряючи пропуски. Ночами ходили по хатах та перевіряли, чи
всі ночують, та чи нема кого чужого. За вільні переходи із села до
села без пропуски, больш[евики] стріляли, або арештували. Н[а]
пр[имір], дня 18.І.[19]46 р. о год. 15, больш[евики] арештували
Курас Івана, який вертав із с. Межигорець (Жовт[невий] р-н) до
с. Семиковець цього ж р-ну та не мав пропуски. Арештованого
больш[евики] сильно побили та по 3 днях випустили.
21.І. о год. 14.30, участ. уповн. РО НКВД Мазур переходячи
з групою “істребітелів” та больш[евиків] в числі 15 чол., стрінув
на полі Горного Ів., ур. 1901 р., та Верству Марію, ур. 1921 р., що
верталися додому з с. Дубовець до с. Межигорець, не маючи пропуски. Після провірки документів виявилось, що Горний Іван мав
лише воєнний білєт, а Верства М. не мала жодних документів. Мазур сказав їм відійти від себе на 5 кроків, після чого пустив в них
серію з ППШ. Залишаючи впавших, відійшов з групою дальше.
Горний став на місці забитий, а Верства М. важко ранена в груди.
Разом з гарнізонами приїздили з райцентрів представники з
райпарткомів партійці, що в ролях голів, заступників, секретарів
виборчих комісій були призначені для переведення т.зв. виборів
у верх. раду СССР. Представники з райпарткому за допомогою
участкових та інших представників з райцентру, до дня виборів
вели по назначених їм селах агітацію, яку переводили мітингами.
На мітинги ловили та зганяли людей під штиками, а під час мітингу пильнували, щоб наловлені люди не втікали. Бували випадки, що привозили з райцентру в село радіоапарати та зганяли
людей слухати передачі про вибори, н[а]пр[имір], в с. Кутиськах
(Товмач[ський] р-н) під час мітингів застрашували населення
квартируванням війська, а в разі, коли б вибори пройшли зле –
арештуванням, вивозами та розстрілами.
11.І. на мітингу в с. Семиківцях (Жовтн[евий] р-н) представник райпарткому Клименко сказав до населення: “Хто не
піде голосувати, того вивеземо на Сибір разом з родиною”. Це
саме сказав Клименко на мітингу в с. Тустані цього ж р-ну дня
13.І.[19]46 р.
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20.І. на мітингу в с. Тумир (Жовтн[евий] р-н) секретар виборчої комісії Малецька Ірена сказала: “Хто не піде голосувати,
того вивеземо на Сибір”.
3.ІІ. в с. Пшеничниках (Тисменицький р-н) енкаведист Сузін
сказав: “Ми тих людей, що не підуть до виборів, другого дня по
виборах виарештуємо, або вивеземо до тяжких робіт, або постріляємо”.
7.ІІ. на мітингу в с. Клубівцях (Тисмен[ицького] р-ну) участковий Мальцов сказав: “Всіх тих, що не голосують, вивеземо
на Сибір, з кожної родини по одному чоловікові розстріляємо, а
господарство спалимо”.
Того ж самого дня в с. Вільшаниця (Тисмен[ицький] р-н)
участковий Розторгуєв сказав: “Хто не піде голосувати – буде
розстріляний”.
25.І. до с. Локиток (Товмач[ський] р-н) приїхав кандидат
у верх. раду ген.-майор Москаленко, який сам перевів мітинг в
справі виборів.
Членів виборчої комісії визначували представниками райпарткомів з місцевого населення, навіть без відома цих людей.
По якомусь часі після визначення членів виборчої комісії, проголошували це на мітингу, а на кінець повідомляли самих членів,
загрожуючи при тому, що в разі невиконання доручень в справі
виборів – їх розстріляють, а родини вивезуть. Завданням виборчих комісій (після кількаденної підготовки в райцентрах) було
перевірити списки виборців, які больш[евики] підготовляли ще
від м. грудня [19]45 р., роз’яснювати населенню “Положення
про вибори”. Окремо визначували представників поодиноких
сіл, які мали їхати до райцентру на стрічу з кандидатами. Коли ці
представники крились, щоб не їхати до райцентру, больш[евики]
ловили інших людей та відставляли їх до райцентру на стрічу з
кандидатами. Крім того, вчителі по селах діставали теж завдання
вести агітаційну роботу по т.зв. “червоних кутках”. Деякі вчителісхідняки діставали завдання вести цю роботу по сусідніх селах.
На села видали больш[евики] ряд пропагандивних афішів і летючок, прим[ір], “Охорона прав виборців”, “Як ми будемо вибирати
депутатів у верх. раду 10.ІІ.[19]46р.” – летючки – випуск Гайдука, друковані в друкарні “Прапор Жовтня” (пересилається разом
зі звітом). По будинках та таблицях розписували больш[евики]
поодинокі статті конституції та пропагандивні кличі. Цю роботу деколи припоручували робити шкільним учням. За знищення
афішів та летючок, арештували людей. Прим[ір], в с. Семиківцях
(Жовтн[евий] р-н) 9.ІІ., за здогадне здирання летючок арештували 3 жінки, а в с. Тустань цього ж р-ну – 3 дівчини.
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Саме переведення виборів відбулось в одній, а часом у 3 відділених від себе частинах кімнати. Прим[ір], в с. Грушка (р-н Отинія) поділено кімнату на 3 частини. В першій сиділа виборча комісія
та 2 енкаведистів – тут видавали виборчі бюлетені. Друга частина
кімнати була призначена на перегляд та перечитання бюлетеня.
В третій частині були урни – сидів 1 невідомий старшина та 1 член
місцевої виборчої комісії. Будучи впевненими про негативне ставлення населення до виборів, ще 9.ІІ. больш[евики] в більшості поарештували місцеві виборчі комісії, або покликали їх до виборчих
дільниць, нібито на засідання, та придержували їх до закінчення виборів.Також арештували десятників, з якими в день виборів зганяли
людей до голосування. Бували випадки, що ще вночі 9/10.ІІ. зганяли людей до голосування та замикали в приміщеннях, де держали
до дня виборів. 10.ІІ. о год. 6 (моск. час) почалось голосування. В
більшості сіл населення не сходилось до полудня. По всіх селах
перевели больш[евики] голосування під терором. Під штиками зганяли людей до виборчих дільниць, при чому бували випадки побоїв десяток людей, що не хотіли добровільно іти голосувати. Крім
того, застрашували людей вивозами, арештуванням, конфіскатою
майна, а навіть розстрілами. Коли і насильне зганяння людей не
дало больш[евикам] бажаних успіхів, тоді больш[евики] самі, розділившися на групи, ходили з урнами по хатах. Дуже часто самі кидали бюлетені до урни, без згоди даних людей. Бували випадки, що
заходили до десятників, підсумовували кількість виборців на даному десятку та самі кидали потрібну кількість голосів. Часом кидали
бюлетені навіть за померлих людей. Внаслідок того після голосування виказувалось, що в урнах було більше бюлетенів, як виборців. Під час голосування больш[евики] держали біля урн контроль,
або брали від людей бюлетені та самі вкидали.
В с. Грушка (р-н Отинія) в десятника Михайленків Василя,
ур. 1902 р., больш[евики] вибили вікна та прикладами папашок
побили Михайленків Вас. та його родину за те, що він не хотів голосувати та не гонив людей до голосування із свойого десятка.
В цьому ж селі слідчий Молотков сам бігав по селі та під автоматом зганяв людей до виборчої дільниці. Всіх виборців в с. Грушка
було 930, а після голосування начислено 930 шт. бюлетенів.
В с. Бортниках (р-н Отинія) також згонили больш[евики] населення до голосування під штиками. Запримітивши, що вкидають
до урни подерті бюлетені, больш[евики] брали від людей і самі
вкидали їх до урни. В с. Пужники цього ж району больш[евики] наказали виборчій комісії71 прийти 9.ІІ. о год. 8 вечером до виборчої
дільниці. Тому, що виборча комісія не явилась на означений час,
71
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У тексті: дільниці.

больш[евики] 10.ІІ. о год. 4 рано заарештували членів виборчої комісії і привели на означене місце. Під час зганювання людей трап
лялися випадки побоїв. Роздратовані больш[евики] забирали з
хат легко зодягнених та босих людей. Н[а]пр[имір], Данилюк Гната, Миколу, Ярину ж. Миколи та Копитну Анну ж. Михайла вигнали
з хат босих та пігнали до виборчих дільниць. Ті ж самі люди бачили, як больш[евики] самі витягали з кишень бюлетені та вкидали
до урни. В с. Кривотули Старі цього ж р-ну з 9/10.ІІ. больш[евики]
згонили десятників вночі та під штиками гнали, щоб вони згонили
людей із своїх десятихатків на голосування. Десятника Попович
Лукіяна, що не хотів згонити людей зі свойого десятка та сам не
хотів голосувати, больш[евики] в хаті сильно побили та стріляли
йому з кріса понад голову. Опісля взяли його легко зодягненого наперед себе та казали водити по свойому десятку і згонити
людей. До Жуковської Павлини прийшло 2 больш[евики] та спитали, чому не йде голосувати. Жуковська відповіла: “На колгоспи
не голосую”. Больш[евики] побили її до непритомности, опісля
відтерли її та під штиками пігнали до голосування. До 60-літньої
хворої жінки Гушій Анни прийшли больш[евики] з урною. Один
із больш[евиків] сказав: “Дивись бабушка, я за тебе кидаю бюлетень”. Старушка відповіла: “Покажіть хай хотя й подивлюся,
як той бюлетень виглядає”. Больш[евик] дав старенькій бюлетень, який вона на очах больш[евиків] подерла і кинула на землю.
Больш[евик] сказав “дурная” та разом з другими вийшов з хати.
В с. Закрівцях (р-н Отинія) 9.ІІ. больш[евики] покликали нібито на нараду місцеву виборчу комісію та сільський уряд і десятників. Всіх придержано до 10.ІІ. до год. 6. О год. 6 больш[е
вики] поділилися на групи, кожна група взяла по одному з придержаних мужчин та ходили згонити населення до голосування.
Голосування відбувалося в одній кімнаті, де коло урни стояв відомий старшина. Больш[евики] подавали людям бюлетені та слідили, щоб були вкинені до урни. Грицака Олексу, що не хотів іти
голосувати, больш[евики] сильно побили та підпихаючи прикладама пігнали голосувати. Тут Грицак О. вдруге відмовився голосувати. Больш[евики] знову побили його та дали бюлетеня, якого Грицак все одно роздертого вкинув до урни.
В сс. Петрилів і Новосілка (р-н Товмач) бачучи, що населення не хоче іти голосувати, больш[евики] заходили до десятників,
підсумовували виборців, та вкидали відповідну кількість голосів
до урни, зазначуючи, що даний десяток голосував вцілости. В
с. Вікняни цього ж р-ну вночі 8/9.ІІ. больш[евики] згонили населення до с/ради та тут придержали їх цілу добу до 10.ІІ., щоб запевнити добрий хід виборів.
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В с. Миловання (р-н Тисмениця) больш[евики] бачучи опір
населення проти голосування, зганяють населення на площу б.
Народного дому, уставляють в 3 ряди, відділюють по 10 осіб, при
чому нач. гарнізону сказав: “Не хочете іти голосувати, то ми вас
здесяткуємо”. Застрашене розстрілами населення больш[евики]
ведуть до виборчих дільниць, де під контролем примушують голосувати. В той час больш[евики] привезли автом наловлених людей з с. Юрківки цього ж р-ну, які відмовилися голосувати. Привезли їх коло виборчої дільниці, де під штиками голосували мешканці с. Миловання. Один з больш[евиків] звернувся до наловлених людей в с. Юрківка: “Бачите, вони теж опиралися та не хотіли
голосувати, але покаялись, тепер ви вибирайте: або поїдем в Станиславів і там будемо розчислятись, або голосуйте”. Мешканці
с. Юрківки були змушені іти до виборчої дільниці та голосувати. В
с. Вільшаниці цього р-ну больш[евики] сильно побили прикладами крісів Романюк Настю, 30 років, Солоничного Мих., 44 р., Гудиму Мик., 30 р., та Савчин Тетяну, 60 років. В с. Клубівцях цього
ж р-ну больш[евики] також зганяли силою населення до голосування. Тих, що не хотіли іти голосувати, били прикладами крісів.
Під час того арештували Ревчук Василя, його жінку Настю та дочку
Марію, що відмовились голосувати. 4 больш[евики] вели їх до виборчої дільниці, при тому били та штовхали прикладами крісів. У
виборчій дільниці вищезгадані були змушені голосувати, при чому
1 больш[евик] сказав: “С вами, бандеровская сволоч, розчитаємось по виборах”. В с. Довге цього ж р-ну під час нагінки до голосування больш[евики] сильно побили 1 мужчину та 2 жінки.
В с. Кремидів (р-н Жовтневий) о год. 7 рано, больш[евики]
зігнали населення перед будинок виборчої дільниці та сказали,
щоб кожний по черзі приступав до урни та кидав бюлетені. Згуртоване населення відмовилось голосувати. Тоді больш[евики]
розігнали всіх людей домів, загрожуючи, що спалять село. Опісля больш[евики] поділились на дві групи та розійшлись з урнами
по хатах. Не повертаючи до кожної хати, самі кидали бюлетені. В
с. Тумир цього ж р-ну больш[евики] від рана до полудня ходили по
селі з урнами, але люди відмовилися голосувати. Больш[евики]
самі кидали за них бюлетені. Н[а]пр[имір], до Магус Дмитра прийшли больш[евики] з урною, а коли відмовився Магус голосувати,
больш[евик] сам кинув за нього бюлетеня. Магус сказав, що так
не годиться робити. Больш[евик] замахнувся до нього автоматом з криком: “Не говори нічого, а то зараз получиш”. До год. 1
больш[евики] перейшли частину села та повернулися до виборчої дільниці, де (як зізнав В.М.) заступник голови виборчої комісії
Могильний переглянувши список виборців, спитав больш[евиків],

180

чому нема всіх голосів. На це один больш[евик] відповів: “Сволоч
не хоче голосувати”. Тоді Могильний відписав із списка всіх тих,
що ще не голосували та вкинув за них відповідну кількість бюлетенів, звертаючись при тому до гром. В.М.: “Дивись, щоб ти сказав
кому, що бачив, то ми тебе знайдем”. В с. Лани (р-н Жовтневий)
больш[евики] арештували 6 мужчин та під штиком привели до виборчої дільниці. За рештою голосів больш[евики] ходили з урнами
по селі, вкидаючи самі бюлетені до урн. В с. Делієві цього ж р-ну
больш[евики] також заходили з урнами по хатах та кидали самі
бюлетені тому, що населення відмовилося голосувати. Дудчак
Анна, ур. 1900 р., відмовилась голосувати, тоді больш[евик] сам
вкинув за неї бюлетень до урни. Коли жінка сказала, що голос неважний, тоді больш[евик] відповів: “Нічого, то важно однаково, чи
ти проголосуєш, чи я за тебе”. До хати Дудчак Мих., ур. 1931 р.
(сирота), прийшли больш[евики] та сказали, де є його родичі. На
це Дудчак відповів, що мати померла в 1944 р., а батько в 1945 р.
Больш[евики] вкинули до урни виборчі бюлетені. Хлопець сказав,
що за батьків не треба голосувати, бо вони вже не живуть, на що
больш[евик] відповів: “Ваші всі тати повмирали, щоб не голосувати, а ми самі за них проголосуємо”.
Закінчивши голосування та підчисливши голоси, повідпускали членів виборчої комісії домів, а самі повезли бюлетені до
райцентрів.
З нашої сторони намічені передвиборчі акції було неможливо перевести, з причини квартирування війська майже в кожному селі. Ведено лише шептану противиборчу пропаганду та
роздано дуже малу кількість противиборчих листівок. Перебіг і
вислід виборів був найкращим взірцем постави населення.
Протягом останнього звітового періоду больш[евики] пере
вели акції, часто примінювали давні методи і підступи. Денні і
нічні наскоки на села, переводжувані переважно на всипи, або
за допомогою водіїв. Часто в одному селі больш[евики] розділювались на кілька груп по 10-15 чол. та розходились на акції
по сусідних селах. Також застосовували обскакування хат, в цілі
контролі мешканців. Вечорами несподівано та непомітно заходили в село, ходили попід вікна, підглядали та підслухували. По
подвір’ях та стодолах робили засідки. Часом вступали під маскою наших повстанців, прикидувались стрільцями УПА, щоб в
той спосіб довідатись від необережних людей та дітей про наші
рухи та про організованих людей. При тому зодягались переважно в німецькі та мадярські уніформи, на голови брали мазепинки з тризубами, заходили до крайних хат, буцімто в цілі розвідки, чи в селі нема больш[евиків]. По селах замовляли вечерю,
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при чому розповідали про важке повстанське життя, питали про
місцевий больш[евицький] уряд, чи в селі є комсомол, по псевдах розпитували про місцевих людей, та про тих, які криються на
власну руку. Часом арештували або й стріляли необережних людей, що не зорієнтувались, що це провокаторський підступ, розконспірувались перед больш[евиками]. Н[а]пр[имір], в с. Тумир
(р-н Жовтневий) боївка [РО] НКВД в числі 10 чол., прикинувшись
стрільцями УПА. Крім того, больш[евики] в різний спосіб намагаються розвідати та нищити всіх організованих людей та тих,
що криються на власну руку. Ще в м. лютому новий нарком НКВД
ген.-лейт. Т.Строкач видав наказ, в якому наказує нач. УНКВД і
РО НКВД: “Всіх “повинників”, включно з “бандитами” та “верховодами” банд, учасникам ОУН та тим, що ухиляються від призову
в ЧА – ніяким репресіям не віддавати, а після явки з “повинною”
відпускати за місцем проживання”. В тому самому наказі наказує Строкач арештувати і вивозити родини “бандитів”, що [не]
з’явилися з “повинною” і інших осіб, що перебувають в нелегальнім становищі. Рівночасно наказано реєструвати всі бункри по
господарствах, як і поза господарством, як також здавати вогнепальну зброю органам НКВД. (Наказ долучується до звіту).
По господарствах перевели больш[евики] розшуки за бункра
ми за допомогою дротів, при тому розкрили розконспіровані бункри. Вечорами та ночами робили засідки по відповідних місцях: під
селами, біля мостів, коло доріг, на перевозах над Дністром, на лісових лініях та стежках. Під час засідок, запримітивши переходячу
нашу групу чи окремих людей, пускали їх на певну віддаль і тоді відкривали по них вогонь. Часто під час побуту на селі больш[евики]
під претекстом заготівлі харчів, ревізій та інших акцій, грабували та
крали в населення збіжжя, харчі, одяг, взуття та інші речі домашнього вжитку. Під час квартирування вживали больш[евики] до фізичних робіт цивільного населення, н[а]пр[имір], закопувати телеф.
стовпи. Також були випадки побиття невинних людей.
Під час квартирування по селах, больш[евики] організували відповідну кількість фір, які разом з господарями відсилали до райцентрів та до Станиславова, возити в гори контингент
збіжжя, а з гір забирати до Станиславова дерево. Крім давніше
зорганізованого (літом 1945 р.) законспірованого перед нами
комсомолу, больш[евики] організували по селах з молоді, а головно з дівчат, явний комсомол. По селах наладнували або в міру
потреби змінювали місцеву адміністрацію села.
Квартируючі по селах відділи за допомогою боївок НКВД з
райцентру та “істребітелів”, перевели перед виборами та після виборів ряд арештувань, вивозів та конфіскат майна. Арештували на-
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віть неорганізованих людей, що не мали нічого спільного з нашим
рухом, “істребітелів”, що роззброєні нашими боївками вертались
домів. Бували випадки арештувань по школах та ревізій учеників.
Переводили масові арешти, часто за короткий час, за кілька днів,
або по 24 годинах звільняли ще в селі або в райцентрі. В сс. Грушка,
Пужники, Бортники (р-н Отинія) ок. 75% людей без огляду на вік і на
документи були придержані і випущені переважно по 24 годинах.
В Жовтневому р-ні перевели больш[евики] також масові арештування та після короткого придержання – звільнили.
Н[а]пр[имір], в с. Тумир цього ж р-ну всіх арештованих людей 55,
з того 1 особу не звільнили. Зі звільнених 23 мужчин зорганізували самооборону села. В с. Кремидові цього ж р-ну арештовано
17 людей (з того 11 витягнули з криївок). В с. Делієві арештовано 39 осіб, в Ланах – 31, в Сільці – 25 (Жовтн[евий] р-н).
В Тисменицькому р-ні участковий Розторгуєв переводив
арештування в сс.: Довге – 9 мужчин (різного віку), Вільшаниця,
Миловання, Юрківка, Рошнів. Арештованих звільнили переважно
після 24 годин.
Крім арештувань, вивозили больш[евики] родини, в яких хтонебудь був членом чи симпатиком ОУН, людей, які допомагали
нам працею чи матеріяльно. Також вивозили ці родини, що їх члени в ЧА були розкриті та суджені за приналежність до ОУН. Вивози
відбувались днями і ночами. Під час вивозу больш[евики] обскакували хату, казали людям скоро збиратися і брати зі собою стільки
речей, що вмістяться на фіру, або не дозволяли брати нічого, крім
харчів на кілька днів. Вивозячи родини, деколи забороняли брати
малих дітей. Вивезені родини відставляли до райцентру, опісля до
Станиславова, звідки часто вивозили в глибину Росії. Майно вивезених конфіскували, а хати деколи нищили.
По селах організували больш[евики] новий рід “істребітелів” – самооборону села, з мужчин, які крилися, а опісля пішли з
“повинною”, з поворотців з Німеччини, демобілізованих з ЧА. Цих
“істребітелів” озброювали переважно в кріси. Бували випадки,
що “істребітелів” організували больш[евики] з арештованих мужчин. Майже в кожному селі мужчини не хотіли вступати добро
вільно в самооборону села та брати від больш[евиків] зброю.
Больш[евики] силою ловили мужчин, загрожуючи, що в разі невиконання наказів, вивезуть або розстріляють. В Отинійському р-ні чоловіки не хотіли брати від больш[евиків] зброї, можливо,
що причиною до цього було розбиття нашими боївками станиць
“істребітелів” по цих селах. Лише в с. Рошнів (р-н Тисмениця) вдалось больш[евикам] зорганізувати “істребітелів” та озброїти їх.
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В с. Колинцях (р-н Товмач) лише 4 чоловік прийняло зброю,
в с. Довге (р-н Тисмениця) лише 2 чоловік. В с. Ляцьке Шляхо
цьке зорганізували больш[евики] 13 “істребітелів”, а в с. Марківцях – 8, в Одаях – 6, в Хом’яківці – 6, в Клубівцях – 11 (р-н Тисмениця). Крім того, зорганізовано “істребітелів” в сс.: Деліїв, Дубівці,
Водники, Тустань, Побережжя (р-н Жовтневий) (приблизне число
10 чол.). Зорганізовані “істребітелі” дістали завдання в свойому та
сусідних селах, переводити акції разом з больш[евиками], або і без
них. Коли по селах, головно тих, де були станиці “істребітелів” розійшлась вістка, що родини “істребітелів”дістануть наказ від повстанців вибиратись до райцентрів – “істребітелі” почали дезертирувати.
Внаслідок того больш[евики] були змушені розв’язати самооборону села. В сс. Деліїв і Дубівці цього ж р-ну останнім часом багато
злегалізованих мужчин криється, щоб больш[евики] знова не примусили їх вступити до “істребітелів”. В разі наскоку на “істр.” станиці наших боївок, “істребітелі” радо здають повстанцям зброю та
часто допомагають в цих акціях. Рідко відстрілюються та не здають
зброї ті, що добровільно вступили до “істребітелів”.
Крім “істребітелів”, квартируючим відділам допомагали в
акціях райбоївки НКВД і НКГБ, в силі 10-20 чол., під ком. слідчих
та участкових. Кожний участковий мав відповідний участок (кілька сіл), в якому оперував. Н[а]пр[имір], участок сс. Грушка, Бортники, Пужники, Озеряни (р-н Отинія) діяла боївка [РО] НКВД під
ком. слідчого Молоткова та боївка під ком. “Павла” – участкового.
В участку сс. Гостів, Богородичин, Торговиця діяла боївка під ком.
Баранова. В сс. Закрівці, Грабич, Красилівка, Кривотули Старі,
Кривотули Нові (р-н Отинія) діяла боївка під ком. участкового Карлова. В сс. Вільшаниця, Миловання, Рошнів, Юрківка (р-н Тисмениця) діяв участковий Розторгуєв. В Жовтневому р-ні діяла боївка
в силі 10 чол., з якою часто була невідома жінка. Боївка ця діяла під
ком. Могильного. Часто вечорами ходили по селах, прикидаючись
нашими повстанцями. Боївки НКВД і НКГБ разом з квартирую
чими гарнізонами посилили свої акції після виборів, головно наскоки на поодиноких членів ОУН, розкривання бункрів. Крім того,
переводили по селах розшуки та ревізії. Днями перевіряли ліси, а
ночами робили засідки, деколи зводили бої з відділами УПА.
Разом з іншими акціями переводили больш[евики] по селах
мітинги, які в кожному селі були однакового змісту: 1) справа виборів, 2) недоцільність нашої боротьби, 3) перемога над Німеччиною
та Японією, 4) завершення миру в цілому світі. Під час мітингів загрожували населенню вивозами, конфіскатою майна, арештуванням та розстрілами, в разі співпраці з бандерівцями та за негативне
ставлення до виборів. Бували випадки, що для більшого постраху,
больш[евики] переводили мітинги коло трупів упавших членів ОУН,
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н[а]пр[имір], в с. Ляцьке Шляхоцьке (Тисм[еницький] р-н) перевели больш[евики] мітинг коло трупа впавшого “Залізняка”. Після мітингу залишили його на роздоріжжі і заборонили поховати. Кожного разу, після випадку впавших підпільників, залишали трупи по селах, забороняючи ховати. В с. Олешів (р-н Товмач) трупа впавшого
“Зеленого”, прив’язали больш[евики] до коня та волочили селом.
Населенню заборонили ховати його через тиждень. Трупів впавших “Корнієнка” і “Морозенка” держали через 2 дні в с. Стриганцях
(Тисм[еницький] р-н). Коло трупів робили ночами засідки.
В часописі “За соціялістичну працю” поміщено статтю слідчого [РО] НКВД Соколова під заг. “Бандити знищені”, в якій розписується про ліквідацію криївки НОП в лісі72 Дуброва б. с. Довге
(Тисм[еницький] р-н). В с. Межигірцях (р-н Жовтневий) на одному з мітингів звертались больш[евики] через населення до боїв
ки СБ “Цяпки” та “Босого”, щоб зголосилися з “повинною”, бо
будуть знищені.
На мітинги кожночасно больш[евики] або “істребітелі” згонили людей силою. Часто на мітингах число слухачів досягало
10 чол. або взагалі не сходились.
Для кращого насвітлення переведених больш[евиками]
акцій протягом звітового місяця подається слідуючі факти:
10.ХІІ.[19]45 р. больш[евики] з райцентру Жовтнево зорганізували в с. Делієві цього ж р-ну, самооборону села в числі 10 чол.
з попередньо арештованих чоловіків. Зорганізовані “істребітелі”
від дня 14.ХІІ.[19]45 р. – 22.ХІІ.[19]45 р. провели дрібні акції по селах: Деліїв, Лани, Озірце Жовтн[евого] р-ну (гл. протокол).
10.ХІІ.[19]45 р. больш[евики] під час акції на присілок Кривотул Нових – Садки (р-н Отинія), сконфіскували майно Ярицького
Миколи (гл. протокол).
10.ХІІ.[19]45 р. 8 “істребітелів” та 2 больш[евики] арештували в с. Медусі (р-н Жовтневий) слідуючих людей: Поцілуйко Стефанію, ур. 1927 р., Моту Івана, ур. 1926 р., та перевели ревізію в
Вітовського Федора, в якого арештували Куцак Івана, ур. 1925 р.
В днях від 10-14.ХІІ.[19]45 р. 30 больш[евиків] з райцентру
Жовтнево переводили акції на села: Кінчаки Нові, Кінчаки Старі,
Озірце, Кремидів цього ж р-ну. Під час акції робили арештування
та розшуки за бункрами.
10.ХІІ.[19]45 р. квартируючі больш[евики] в с. Тустані (Жовтн[е
вий] р-н) перевели акції в сусідних селах, арештували людей, робили
засідки, крім того, в кожному селі робили мітинги однакового змісту.
12.ХІІ.[19]45 р. больш[евики] за допомогою місцевого “істребітеля” вивезли з с. Чорнолозець (Тисм[еницький] р-н) [родини],
72
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члени яких згинули в УПА ще за нім. окупації або в ЧА суджені за
приналежність до ОУН. Майно вивезених сконфіскували.
13.ХІІ.[19]45 р. перевели больш[евики] мітинг в с. Кінчаки
Нові (Жовтн[евий] р-н), при чому арештували 2 мужчин.
14.ХІІ.[19]45 р. рай. боївка під ком. Молоткова (слідчого)
звела бій зі сотнею “Богуна” в с. Угорниках (Отин[ійського] р-ну)
(гл. наші акції).
16.ХІІ.[19]45 р. 13 больш[евиків] провели арештування в
с. Дубівцях (Жовтн[евий] р-н). Арештували 4 чоловіків та 3 шкільних учнів. Крім того, вивезли 3 родини та сконфіскували майно.
16.ХІІ.[19]45 р. в с. Делієві 15 больш[евиків] під ком. Коваленка, вивезли 2 родини, а їхнє майно сконфіскували. Крім того,
арештували 3 жінки та 1 чоловіка.
16.ХІІ.[19]45 р. больш[евики] з 3 р-нів в числі 250 чол. перевели облаву на ліс б. с. Винограду (Отин[ійський] р-н). Під час
облави застрілили “Залізняка” та ще 2 стрільців, що в той час
квартирували в лісі.
17.ХІІ.[19]45 р. о год. 18, 15 больш[евиків] з райцентру Тисмениця перейшли лісом б. с. Погоні, зайшли до с. Пшеничник
того ж р-ну, де заквартирували. Ночами ходили попід хати та підслухували, а стрінутих на вулицях людей – били.
17.ХІІ.[19]45 р. больш[евики] перевели мітинг в с. Ланах
(Жовтн[евий] р-н). Опісля за допомогою голови с/ради перевели опис населення.
18.ХІІ.[19]45 р. 5 больш[евиків] заїхало до с. Дубівці (Жовтн[е
вий] р-н). В селі перевели мітинг, на який населення згонили силою. Зміст мітингу: справа виборів та недоцільність нашої боротьби. Крім того, загрожували населенню спаленням села та вивозами
родин за роззброєння “істребітелів” з місцевої самооборони села
нашими повстанцями. На мітингу було присутніх 30 осіб.
18.ХІІ.[19]45 р. перевели больш[евики] мітинг в сс. Семиківці та Медуха (Жовтн[евого] р-ну). На мітингу обговорювали
справу виборів. При тому визначували виборчу комісію з місцевих людей в числі 7 осіб.
19.ХІІ.[19]45 р. перевели больш[евики] мітинги однакового
змісту в сс.: Кремидів і Кінчаки Нові (Жовтн[евого] р-ну). Крім
того, в тих селах перевіряли списки населення та визначували
виборчі комісії. Того ж самого дня заїхали больш[евики] до с. Делієва з метою перевести мітинг. Тому, що населення не зійшлось,
мітинг не відбувся.
19.ХІІ.[19]45 р. в присілку с. Дубовець (Жовтн[евий] р-н) –
Дашкове, перевели больш[евики] перевірку населення. Того
ж дня арештували 8 шкільних учнів, а слідуючого дня 3 мужчин.
Разом з арештованими від’їхали до р-ну.
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19.ХІІ.[19]45 р. 600 больш[евиків] заїхало до с. Стриганці
(Жовтн[евого] р-ну). 400 больш[евиків] заквартирувало в селі, а
200 пішло в с. Довге цього ж р-ну і обложили ліс т.зв. Дуброва, де
відкрили криївку НОП, де застрілилось 8 чол.
20.ХІІ.[19]45 р. рай. боївка [РО] НВКД під ком. “Павла” в числі 8 чол. робила безуспішну засідку на шляху Бортники-Прибилів.
Від 20.ХІІ.[19]45 р. в сс. Гостів, Богородичин, Торговиця
(Отин[ійського] р-ну) діяла боївка в числі 10 чол. під ком. Баранова, яка від 20.ХІІ.[19]45 р.-1.І.[19]46 р. робила в різних місцях
безуспішні засідки.
21.ХІІ.[19]45 р. о год. 21, до с. Пшеничник (Тисм[ени
цького] р-ну) заїхало 40 больш[евиків], які ходили попід хати.
При тому арештували б. сан. “Славу”.
21.ХІІ.[19]45 р. до с. Ляцьке Шляхоцьке (Тисм[еницького] р-ну)
приїхало з райцентру Отинія 40 больш[евиків], зі собою привезли
тіло вбитого “Залізняка”, та провели коло нього мітинг.
21.ХІІ.[19]45 р. в с. Слобідка (Тисм[еницького] р-ну) приїхало 60 больш[евиків], які вивезли 4 родини, члени яких суджені в
ЧА за приналежність до ОУН.
21.ХІІ.[19]45 р. 15 больш[евиків] перевели ревізії в с. Дубівцях (Жовтн[евий] р-н). При тому вивезли Вербовського Стаха та
його жінку. Майно їх сконфіскували.
21.ХІІ.[19]45 р. до с. Межигорець (Жовтн[евого] р-ну) заїхало 12 больш[евиків], які згонили людей на мітинг. Зміст мітингу:
справа виборів, недоцільність нашої боротьби, заведення миру в
цілому світі. Через населення переказували до боївки СБ “Босого”
і “Цяпки”, щоб зголосилися, бо в противному разі будуть знищені.
22.ХІІ.[19]45 р. перевели больш[евики] мітинг в с. Дубівцях
(Жовтн[евий] р-н). Зміст мітингу – перемога над Німеччиною
та Японією, недоцільність нашої боротьби, вибори в верх. раду.
Крім того, визначено виборчу комісію в числі 7 осіб, з людей,
яких на мітингу не було. Присутніх на мітингу 25 осіб.
22.ХІІ.[19]45 р. перевели больш[евики] мітинг в с. Озірці
(Жовтн[евого] р-ну). При тому вибрали виборчу комісію. Присутніх – 30 осіб.
22.ХІІ.[19]45 р. до с. Тумир (Жовтн[евого] р-ну) приїхало
4 больш[евики] з с. Маріямполь і в селі замовили квартири на
200 чол., які нібито мали квартирувати. Для цього відділу війська
больш[евики] збирали харчі. Вдійсності грабували в людей дріб.
23.ХІІ.[19]45 р. до с. Одаї (Тисм[еницького] р-ну) заїхало
8 больш[евиків], з якими був слідчий [РО] НКВД Шукайло. В селі
зігнали до с/ради всіх чоловіків, що мали документи, заявляючи
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їм, що вони будуть самообороною села. Ніхто з мужчин не погодився. Вечером больш[евики] від’їхали до р-ну.
26.ХІІ.[19]45 р. о год. 8, до с. Медуха (Жовтн[евого] р-ну) заїхало 8 “істребітелів” та 3 больш[евики]. Больш[евики] за допомогою голови с/ради перевели список населення та тих, що повернули з Німеччини. “Істребітелі” зганяли людей на мітинг. Тому,
що зійшлося лише 3 особи, мітинг не відбувся. Больш[евики]
перевели ревізію в Цівки Осипа, Михайла, Басараб Ірени, Вітовського Стефана та від’їхали до райцентру.
27.ХІІ.[19]45 р. до с. Чорнолозець (Тисм[еницького] р-ну)
заїхало 50 больш[евиків], які перевели в селі труси та арештували 8 осіб.
27.ХІІ.[19]45 р. до с. Семиковець (Жовтн[евого] р-ну) заїхало з Жовтневого 20 больш[евиків], а з Галича – 25 больш[евиків],
в сс. Тустань, Хоростків, Медуха, Межигірці та Семиківці, перевели мітинги. При тому визначували представників поодиноких
сіл, що мали їхати до райцентру та стрічатися з кандидатом.
27.ХІІ.-30.ХІІ.[19]45 р. больш[евики] з райцентру Жовтнево в
числі 45 чол. перевели акцію в сс. Лани, Кремидів, Тумир, Кінчаки Нові, Озірце, Деліїв (Жовтн[евого] р-ну). Під час акції робили в
селах розшуки та арештування. Крім того, в кожному з сіл перевели мітинги.
27.ХІІ.[19]45 р. больш[евики] перевели мітинги в сс. Озірце,
Кінчаки Нові, Кремидів (Жовтн[евого] р-ну) та визначували представників поодиноких сіл, що мали їхати до райцентру на зустріч
з кандидатами.
31.ХІІ.[19]45 р. 7 больш[евиків] під ком. Мазура під маскою
акції в сс. Кінчаки Н., Семиківці та Тустань грабували в населення
дріб, харчі, різні речі домашнього вжитку.
1.І.[19]46 р. о год. 16, до с. Довге (Тисм[еницький] р-н)
над’їхало з райцентру 3 автомашини больш[евиків] із Станиславова. По дорозі арештували в с. Рошнів одну жінку, а в с. Стриганці – 2. В с. Довге арештували 3 жінки та слідуючого дня разом
з арештованими о год. 14, від’їхали до Станиславова.
4-6.І.[19]46 р. 30 больш[евиків] з Маріямполя перевели
арештування в сс.: Лани, Деліїв (Жовтн[евого] р-ну). При тому
грабували населення. Під час побуту в с. Лани згонили людей закопувати телеф. стовпи.
5.І.[19]46 р. боївка [РО] НКВД під ком. слідч. Молоткова
перевела в с. Бортники (Отин[йський] р-н) розшуки за бункерами, а вечером робили засідки коло кооперативи.
6.І.[19]46 р. 12 больш[евиків] під ком. Мазура, перевели
в с. Семиківці (Жовтн[евий] р-н) розшуки. При тому зловили
3 мужчин. Того ж самого дня в с. Тустані зловили 2 мужчин.
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10.І.[19]46 р. 40 больш[евиків] з райцентру Жовтнево зловили в с. Тустані 4 чол., в Межигірцях – 5, в Медусі – 7, в Семиківцях – 7. Всіх наловлених мужчин привезли до р-ну на стрічу з
кандидатами.
12.І.[19]46 р. о год. 6 вечером, больш[евики] наскочили на
с. Тумир, на хату Анусій Ксені (Жовтн[евий] р-н). В хаті в той час
вечеряли місцеві мужчини. Больш[евики] вбили стійкового Пятку
Дмитра, ур. 1909 р., а решта мужчин втекло.
12.І.[19]46 р. боївка [РО] НКВД під ком. слідч. Молоткова, при допомозі квартируючого гарнізону, перевели облаву на
с. Закрівці (Отин[ійський] р-н). Під час облави зловили 4 мужчин,
які крилися від ЧА.
18.І.[19]46 р. о год. 3 вночі, больш[евики] квартируючого
гарнізону вивезли в с. Олешів (р-н Товмач) 15 родин, залишаючи
малих дітей. Майно вивезених сконфіскували.
18.І.[19]46 р. о год. 3 вночі, квартируючі больш[евики] вивезли в с. Братишеві (р-н Товмач) 6 родин разом з малими дітьми. Майно вивезених сконфіскували.
20.І.[19]46 р. в с. Тумир (Жовтн[евого] р-ну) больш[евики]
під час ревізії в Малик Василя, вкрали 50 кг сім’я, 8 курок і
1 кг тютюну.
20.І.[19]46 р. ок. год. 8 рано, до с. Кутиськ (Товмач
[ський] р-н) приїхали 30 больш[евиків], які вивезли Красюк Івана
та Матієшин Анну, а їхнє майно сконфіскували.
21.І.[19]46 р. в с. Гринівцях (Товмач[ський] р-н) больш[е
вики] з квартируючого гарнізону арештували 1 чоловіка, що
крився на власну руку, який опісля водив больш[евиків] по селі,
шукаючи за “Іскрою” і “Гічкою”.
21.І.[19]46 р. о год. 16, боївка [РО] НКВД в числі 10 чол. під
ком. Могильного, перебрана в цивільні одяги, прибула до с. Тумир
(Жовтн[евий] р-н). В селі зайшли до Вовк Параски (б. станична),
не застали вдома. Сказали мамі покликати дочку, щоб вела їх на
зв’язок до Делієва. Мати зорієнтувалась, що то больш[евики] і
не хотіла нікуди йти. Кілька больш[евиків] з цієї групи пішли по
сусідних хатах замовляти вечерю, нібито для І роя УПА. Коли вечеря була готова казали повідомити до станичної Вовк Параски. Корінець Анастасія, ур. 1924 р., не зорієнтувавшись, що то
больш[евики], виготовила вечерю, опісля пішла кликати. По дорозі повернула до Чмир Мих., ур. 1900 р., щоб дістати “стрільцям” тютюну. Разом із Чмиром Мих. прийшли до Вовк Параски.
Прийшовши до хати, пізнали там Могильного та почали втікати.
Больш[евики] відкрили по них вогонь та постріляли обоїх.
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23.І.[19]46 р. в с. Попелів (Товмач[ський] р-н) перевели
больш[евики] мітинг в справі виборів. На мітингу загрожували населенню вивозами у випадку негативного ставлення до виборів.
23.І.[19]46 р. больш[евики] з Товмача перевели труси та робили засідки в сс. Кутиська та Вікняни того ж р-ну.
23-24.І.[19]46 р. 15 больш[евиків] під ком. оперуючого упол.
арештували в с. Петрилові (Товм[ацький] р-н) 5 дівчат. 3 з них вивезли до Станиславова, а 2 випустили з райцентру.
24.І.[19]46 р. до с. Вікнян приїхало з райцентру Товмача
20 больш[евиків] та зганяли людей на мітинг. Мітинг не відбувся
тому, що люди не зійшлися.
24.І.[19]46 р. під час акції в с. Дубівцях (Жовтн[евий] р-н)
больш[евики] зграбували в Гринівського Івана 10 кг тютюну.
25.І.[19]46 р. больш[евики] з квартируючого гарнізону в
с. Олешів (Товм[ацький] р-н) проводили цілий день труси та розшукували за бункрами. Цього ж дня вечером ст. лейт. п’яного, що
вертав на місце постою, здержував стійковий, який стояв коло
квартируючого гарнізону. Коли ст. лейт. не хотів стати, стійковий
відкрив по ньому вогонь та поранив його в обі руки.
25.І.[19]46 р. до с. Локиток (Товм[ацький] р-н) заїхало
40 больш[евиків], з якими був кандидат ген.-майор Москаленко. Кандидат сам переводив мітинг на тему виборів. Вечером
20 больш[евиків] з Москаленком від’їхали до райцентру, а 20 заквартирували в селі.
26.І.[19]46 р. в с. Гостів (Отин[ійський] р-н) відкрили больш[е
вики] бункер кущевого “Великана”, який зараз з боївкарем здався
живим в руки больш[евиків]. Крім того, больш[евики] арештували
5 чоловіків та 2 витягнули з бункра, які крились від ЧА.
28.І.[19]46 р. в с. Торговиця (Отин[ійський] р-н) перевели больш[евики] облаву силами Отинійського та Коршівського р-нів. Больш[евики] перевіряли документи демобілізованих з
ЧА. Зловили Бойчук Івана з 1902 р. (б. станичний “Василенко” зі
с. Закровець), якого призначили головою с/ради в с. Закрівцях
(Отин[ійський] р-н).
28.І.[19]46 р. квартируючі больш[евики] в с. Кутиська (Товм[а
цький] р-н) арештували дівчину, яка вирвалась їм з рук і почала втікати. Больш[евики] відкрили по втікаючій вогонь і поранили її. Поранену забрали до райцентру. Слідуючого дня дівчина померла.
28.І.[19]46 р. переводили больш[евики] мітинги в справі виборів в сс. Олешеві, Колинцях, Гринівцях (Товм[ацький] р-н). Під
час мітингу загрожували вивозом, хто не піде голосувати.
29.І.[19]46 р. больш[евики] відкрили в с. Гостів (Отин[ій
ський] р-н) 4 бункри. В одному з них розірвався гранатою “Ліщина”, а другого мужчину з цього бункра, що пробував втікати,
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больш[евики] зловили. Крім того, больш[евики] витягнули з
криївки ще 5 мужчин, що крились від ЧА.
З 30/31.І.[19]46 р. вночі до с. Нижнева (Товм[ацький] р-н)
заїхало 20 больш[евиків] під ком. нач. гарнізону Кулаченка. В
селі арештували 7 хлопців, що крились від ЧА. Всіх зловлених
звільнили з райцентру.
30.І.[19]46 р. в с. Петрилові (Товм[ацький] р-н) заквартирувало 35 больш[евиків]. В селі переводили труси. Крім того,
на краю села переводили засідки та стрінули Твердохліб Івана
с. Дмитра, ур. 1930 р., нібито повстанці післали його в село розвідати скільки в селі больш[евиків] та давали гранату, щоб він
кинув до приміщення, де квартирують больш[евики]. Хлопець
зорієнтуваний, що то больш[евики] – відмовився. Квартируючі
больш[евики] грабували від населення дріб та інші речі.
30.І.[19]46 р. квартируючі больш[евики] в с. Гринівцях
(Товм[ацький] р-н) арештували Манюк Івана (неорганізований),
що лежав хворий на тиф в Угольний Марії. По дорозі до гарнізону били його прикладами крісів та прикладаючи йому пістоль до
грудей, допитували про орг. магазини. Побитого до непритомности Манюка, кинули больш[евики] до пивниці.
2.ІІ.[19]46 р. в с. Гриновець (Товм[ацький] р-н) на місце квартируючого гарнізону під ком. Дяченка приїхав інший гарнізон.
3.ІІ.[19]46 р. квартируючі больш[евики] в с. Вікнянах (Товм[а
цький] р-н) арештували на присілку Боски “Хруща” та одного
господаря, в якого квартирували стрільці з СКВ, що помітивши
больш[евиків], відступили в ліс.
3.ІІ.[19]46 р. боївка [РО] НКВД під ком. слідчого Молоткова,
наскочила на присілок с. Грушки (Отин[ійський] р-н) – Мельники, де відкрили 2 бункри, в яких попереднього дня сиділи дд.
“Л”, “Д”, “О”, “А”, “К”, “Д”, “Б”, “Ш” (ранений зі сотні), “В”. Вище
згадані залишили криївку тому, що 2.ІІ. приходила на присілок
больш[евицька] розвідка – 2 больш[евики] з боївки Молоткова.
4.ІІ.[19]46 р. в с. Вікняни (Товм[ацький] р-н) до квартируючого гарнізону доїхало ще 20 больш[евиків], які сконфіскували
5 господарств родин, що були призначені на виїзд. Того ж дня
арештували 5 мужчин та перевели мітинг.
5.ІІ.[19]46 р. в с. Гринівцях (Товм[ацький] р-н) капітан
Арбейкін перевів мітинг в справі виборів.
5.ІІ.[19]46 р. в с. Торговиця (Отин[ійський] р-н) больш[евики]
відкрили бункер, в якому був б. районовий “Вітер”. “Вітер” вбиваючи 2 больш[евики], розірвався гранатою.
5.ІІ.[19]46 р. в с. Кутиська (Товм[ацький] р-н) приїхало
60 больш[евиків] і привезли зі собою радіо та зганяли людей
слухати передачі про вибори.
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11.ІІ.[19]46 р. слідчий Молотков з частиною квартируючого гарнізону в с. Бортниках (Отин[ійський] р-н) заїхали лісом до
с. Олещина того ж р-ну73 та відкрили бункер, в якому були хворі: сот. “Богун” та стр. “Козак” – ранений. Друзі відстрілюючися
з криївки, застрілили ст. лейтенанта, а опісля самі пострілялися.
11.ІІ.[19]46 р. до с. Петрилова (Товм[ацький] р-н) заїхало
10 больш[евиків], з якими був стар. опер. уполн. [РО] НКВД Зюзін та нач. [РО] НКГБ Котов. В селі переводили труси і слідуючого
дня виїхали.
12.ІІ.[19]46 р. в с. Петрилові (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
на засідці на т.зв. Ліску вбили “Яра” та залишили його на полі.
12.ІІ.[19]46 р. слідч. Молотков та участковий “Павло” з частиною гарнізону, квартируючого в с. Бортники (Отин[ійський] р-н),
зайшли до лісу, де найшли на слід до криївки, в якій попереднього
дня сиділи дд. “Л” і “Д”. Криївку спалили, закидуючи гранатами.
12.ІІ.[19]46 р. на полі б. с. Семиковець (Жовт[невий] р-н)
больш[евики] відкрили криївку, в якій пострілялися боївкарі СБ:
“Босий” і “Цяпка”, кущ. “Комар” і станичний “Хмара” та член ОУН
“Медвідь”.
12.ІІ.[19]46 р. б. с. Олешів (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
відкрили криївку, в якій пострілялись: рай. тех. реф. СБ “Мирон”,
“Орест” та “Веселий”.
13.ІІ.[19]46 р. в с. Вікняни (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
перевели труси та арештували Воронюк Анну, Кузюк Анну, Шкварок Марію, Клинюк Мих. До цих людей привів “Бузьок” (б. стр.
сотні “Шаблі”, що в грудні 1945 р. зголосився з повинною). Після
переслухання в селі, звільнили Клинюк Мих. і Кузюк Анну, інших
забрали до райцентру.
14.ІІ.[19]46 р. больш[евики] відкрили криївку, в якій сидів кущ.
“Зелений”, східняк “Береза” та “Нічний”, що крилися на власну
руку. Важкопоранений “Зелений” втік до другого бункра, де слі
дуючого дня помер. “Нічного” больш[евики] забили в криївці, а
“Береза” втік.
14.ІІ.[19]46 р. в с. Кутиськах (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
арештували 2 дівчини та забрали до райцентру.
14.ІІ.[19]46 р. в с. Колинець (Товм[ацький] р-н) з напрямку
Надорожної того ж р-ну, прийшов 1 больш[евик] та заарештував
Василюк Івана.
14.ІІ.[19]46 р. в с. Грушка (Отин[ійський] р-н) больш[евики]
відкрили бункер, в якому розірвався гранатою “Ігор”.
15.ІІ.[19]46 р. рай. боївка НКВД під ком. Карлова разом з
квартируючим гарнізоном відкрили 3 криївки, з яких витягнули
3 чол., які крились від ЧА.
73
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Так у тексті. Насправді це село тоді належало до Обертинського р-ну.

16.ІІ.[19]46 р. в лісі б. с. Довге (Тисм[еницький] р-н) больш[е
вики] відкрили криївку, в якій пострілялись рай. тех. реф. “Кор
нієнко” і боївкар СБ “Морозенко”, а боївкар “Веселий” здався живим в руки больш[евикам].
17.ІІ.[19]46 р. в с. Колинцях (Товм[ацький] р-н) 8 больш[е
виків] переводили розшуки та арештування. Арештували Ткачук
Василя та Ткачук Олену. Надвечір разом з арештованими виїхали.
18.ІІ.[19]46 р. в с. Вікнянах (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
силою ловили молодих мужчин, що мали документи, з яких зорганізували “істребітелів”. Опісля в селі збирали призначений податок на фонд “істребітелів”.
18.ІІ.[19]46 р. в с. Грушка (Отин[ійський] р-н) боївка [РО]
НКВД під ком. Молоткова переводила розшуки в хаті, де в бункрі
в печі була працівничка надр. осередку СБ д. “Оля”, яка думаючи, що больш[евики] відкрили криївку, стріляється з пістолі.
18.ІІ.[19]46 р. боївка [РО] НКВД під ком. участкового Розторгуєва перевела розшуки в с. Миловання (Тисм[еницький] р-н) та
арештувала Гопак Нестора с. Михайла, ур. 1926 р., Самрикота Василя с. Михайла, ур. 1926 р., Дорош Мих., ур. 1921 р., Чабан Григора с. Онуфрія, ур. 1906 р., Чабан Маріяна с. Федора, ур. 1916 р.,
Петраш Василя с. Петра, ур. 1910 р., Гавриш Василя, ур. 1926 р.,
Чабан Василя, ур. 1899 р. Всіх арештованих взяли до райцентру.
20.ІІ.[19]46 р. від год. 21 до рана 21.ІІ., 15 больш[евиків] робили безуспішну засідку під лісом б. с. Колинець (Товм[ацький] р-н).
20.ІІ.[19]46 р. больш[евики] за допомогою місцевих “істребітелів” вивезли із с. Делієва (Жовтн[евий] р-н) родини, а майно
їх сконфіскували.
22.ІІ.[19]46 р. в с. Колинцях (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
застрілили Петрів Івана, ур. 1882 р. (батька “Яра”, якого мали
арештувати). Побачивши больш[евиків], Петрів втікав і попав під
больш[евицькі] кулі. Больш[евики] заборонили його ховати. Ночами робили засідку коло трупа.
22.ІІ.[19]46 р. больш[евики] робили засідку коло лісу, де
квартирував кущ “Яреми”, б. присілка с. Вікняни – Боски. Після
того больш[евики] зайшли до підлісної хати до господаря Мороза, якого допитуючи про повстанців, сильно побили. Під час
трусів забрали в нього 30 кг м’яса та 30 кг солонини. Того дня
від’їхали до райцентру.
22/23.ІІ.[19]46 р. в с. Остриня (Товм[ацький] р-н) больш[е
вики] відкрили бункер, в якому розірвались гранатами стр.
“Оріх” і “Ворон” та рай. санітарка “Ярина”.
23.ІІ.[19]46 р. до присілку с. Вікняни (Товм[ацький] р-н) –
Боски, зайшло з с. Олеші цього ж р-ну 15 больш[евиків], які цілий день переводили сильні труси по селі.
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24.ІІ.[19]46 р. до с. Загір’я (Товм[ацький] р-н) зайшло
15 больш[евиків], які заарештували 55-літнього Клецюка Івана
(батько станичного), сильно побили його жінку та під час ревізії
грабували дрібні речі. Також зграбували 4 вівці та 6 курок.
24.ІІ.[19]46 р. о год. 7 рано, до с. Попелів (Товм[ацький] р-н)
наскочило 50 больш[евиків], які робили розшуки за бункрами.
При тому арештували 1 дівчину з с. Палагіч (Товм[ацький] р-н),
яку забрали до райцентру.
25.ІІ.[19]46 р. квартируючі больш[евики] з гарнізону вивезли
з с. Кутиськ (Товм[ацький] р-н) 2 родини. Майно сконфіскували.
26.ІІ.[19]46 р. до с. Вікнян (Товм[ацький] р-н) приїхало з Товмача 15 больш[евиків], які вислали фіри разом з господарями возити
зі Станиславова в гори збіжжя, а з гір до Станиславова дерево.
27.ІІ.[19]46 р. в с. Олешеві (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
арештували Ковальчук Анну ж. Дмитра, ур. 1894 р., Вовчук Григорія
с. Михайла, ур. 1912 р., Бегош Пилипа, ур. 1915 р., Куліковського
Степана, ур. 1909 р. Всіх арештованих по кількох днях звільнили.
27.ІІ.[19]46 р. в с. Остриня (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
наскочили на господаря, де в хаті було 3 стрільців. Після короткого бою 2 стрільців розриваються гранатами, а 1 здається живим в руки. Під час бою больш[евики] запалили запальними кулями хату, стодолу та застрілили хатню дівчину.
28.ІІ.[19]46 р. в с. Палагічах (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
арештували чоловіків, що мали документи та організували з них
“істребітелів”.
29.ІІ.[19]46 р. в с. Довге (Тисм[еницький] р-н) больш[евики]
з квартируючого гарнізону організували самооборону з демобілізованих мужчин з ЧА. Прийняли зброю лише Муха Григор та
Совтус Михайло, ур. 1925 р. (повернув з Німеччини).
29.ІІ.[19]46 р. боївка [РО] НКВД під ком. слідчого Молоткова на присілку с. Богородичин (Отин[ійський] р-н) зловили жінку д. “Човна”, б. кущ. санітарку “Бистриця”, Сіроман Параску,
ур. 1925 р., яку привели до с. Бортники (Отин[ійський] р-н). Сіроман виривається больш[евику] з рук та кидається до порожної
бетонованої пивниці глибини 12 м, звідки непритомну та потовчену витягають больш[евики] та відставляють до райцентру.
5.ІІІ.[19]46 р. до с. Колинець (Товм[ацький] р-н) заїхало
16 больш[евиків] під ком. Скопенка. В селі переводили труси, а
вночі робили засідки.
6.ІІІ.[19]46 р. о год. 9 рано, до присілка с. Загір’я – Лемки,
заїхало 15 больш[евиків], які кажучи, що вони повстанці, розпитували дітей, коли в селі були повстанці та просили хліба. Опісля
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переводили в селі труси та побили сильно 1 чоловіка. О год. 15
вибрались до райцентру.
6.ІІІ.[19]46 р. до с. Кутиськ (Товм[ацький] р-н) переїхав гарнізон з с. Вікнян. В селі зорганізували больш[евики] 30 стрибків,
з якими ходили на контролю до лісу.
7.ІІІ.[19]46 р. до с. Бортник (Отин[ійський] р-н) приїхав новий гарнізон в числі 80 осіб.
9.ІІІ.[19]46 р. в с. Колинцях (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
силою зорганізували стрибків. Лише 4 хлопців взяло зброю, а
решта відмовились.
9.ІІІ.[19]46 р. в с. Остриня (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
заарештували Кільчицького Дмитра (52 роки), Калиняк Дмитра
(58 років) та Калиняк Миколу с. Василя (64 роки). Арештованих
по кількох днях звільнили зі Станиславова.
Цього ж дня відкрили больш[евики] санітарний бункер, з
якого забрали деякі речі та ліки. Також сконфіскували худобу
станичного “Гонти”.
9.ІІІ.[19]46 р. до с. Петрилова (Товм[ацький] р-н) заїхало
6 больш[евиків], які заарештували вчительку Лотоцьку Славу,
родом з с. Липи того ж р-ну.
9.ІІІ.[19]46 р. в с. Нижнів (Товм[ацький] р-н) больш[евики]
відкрили криївку, з якої вискочив д. “Ворон” та відстрілюючись
від больш[евиків], падає від їхньої кулі.
Під час зимового нажиму, крім різного рода акцій, вели
больш[евики] оперативну роботу. Для цього перекинули із сходу велику кількість оперативників НКВД, яких по кілька, або по
кільканадцять прикріплювано до поодиноких РО НКВД. Між ними
були вищі старшини НКВД та начальники РО НКВД. Н[а]пр[имір],
в с. Надорожна (Товм[ацький] р-н) разом з квартируючим гарнізоном був оперативник-східняк, що вів оперативну розробку
села. Внаслідок того зголосились з “повинною” всі мужчини, які
крилися. Замітні також арештування людей перед та по виборах.
Арештованих переважно звільняли після 2-3 днів, а то й по 24 годинах. Також під час квартирування брали людей до порядкування приміщень, де квартирували гарнізони. Під час того навіть по
кілька разів переслухували тих самих людей. Тут була можливість
вербовки та стріч с/о. З деяких арештованих та випущених організували больш[евики] стрибків. Крім того, вивозили родини, з
яких хто-небудь з членів має щось спільного з ОУН, був членом
ОУН за першої больш[евицької] окупації, арештований, вивезений, розстріляний, впав як член ОУН за німецької окупації. Також
з ЧА судили чоловіків, що коли-небудь мали спільного з ОУН, а їх
родини вивозили.
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НКВД не маючи змоги знищити членів ОУН, стараються викликати в нас підозріння, нібито даний член являється агентом
НКВД, при тому обаргументовують фактами. Н[а]пр[имір], в
Жовтневому р-ні нач. РО НКВД Дорошенко написав записку до
бойовика СБ, яку передав арештованою жінкою. В записці дорікає йому (як агентові), за невиконання агентурної роботи та
неявку на 2 стрічах. Про цей лист бойовик повідомив свойого
зверхника (записку Дорошенка та штафету бойовика долучується). Опісля цей боївкар застрілився в криївці.
В господарській ділянці продовжували больш[евики] збірку контингенту, податків та позики. В Тисменицькому р-ні, крім
обов’язкового контингенту, стягали від кожного господаря без
огляду на його маєтковий стан по 50 кг пшениці.
Більших боїв УПА та СКВ протягом звітового місяця не було,
крім двох боїв відділу УПА в Отинійському р-ні. Були лише менші перестрілки невеликих груп УПА та районових боївок з СКВ з
квартируючими гарнізонами та боївками НКВД. Крім того, наші
боївки роззброїли по деяких селах стрибків. Районні референти
безпеки перевели по деяких селах пропагандивні мітинги, в яких
населення брало численну участь.
10.ХІІ.[19]45 р. в с. Делієві (Жовтн[евий] р-н) районова боїв
ка СБ спалила 3 поверховий будинок, в якому квартирували
большевики, а останнім часом поміщувалася станиця стрибків.
14.ХІІ.[19]45 р. боївка [РО] НКВД в числі 15 чол. під ком.
слідчого Молоткова, наскочила на квартируючу сотню “Богуна” в
с. Угорник (Отин[ійський] р-н). “Богун” був лише із своїм почотом. Після бою начислено з нашої сторони 1 вбитого і 3 ранених,
між ними кущевого інформатора СБ д. “Стрілу”, який застрілився. По больш[евицькій] стороні 2 вбитих.
16.ХІІ.[19]45 р. 30 стрільців під ком. “Чорного” роззброїли
в с. Дубівцях станицю стрибків. Забрано 10 крісів “Мавзерів”.
Стрибків розігнано домів.
18.ХІІ.[19]45 р. 2 хлопців з 1929 р. – “Тарас” спецкурієр ком.
“Чорноти” та “Клим”, кинули до переходячого стрибка Чуйка
Петра з 2 больш[евиками] в с. Тустань гранату, при чому важко
ранили Чуйка Петра.
22.ХІІ.[19]45 р. районна боївка СБ спалила в с. Маріямполі
на радгоспному полі 2 стирти збіжжя.
23.ХІІ.[19]45 р. в с. Тумир (Жовтн[евий] р-н) 2 боївкарів з
районної боївки СБ зловили начальника по[ш]ти з Делієва та заступника начальника по[ш]ти з Жовтневого.
23.ХІІ.[19]45 р. районна боївка СБ роззброїла обслугу млина
в с. Маріямполі. При тому здобуто зброю та набої.
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24.ХІІ.[19]45 р. рій стрільців під ком. “Чорноти” о год. 20
переходив до с. Тустань з Галицького р-ну. Біля села над рікою
натрапили на засідку. Після короткої перестрілки стрільці відступили без втрат, легко ранений лише 1 стрілець. Больш[евицькі]
втрати невідомі.
27.ХІІ.[19]45 р. кущевий інформатор СБ “Морозенко”, переходячи до с. Гостів (Отин[ійський] р-н), натрапив на засідку боївки [РО] НКВД Баранова. Після короткої перестрілки “Морозенко”
вицофує з боївкарями без втрат.
27.ХІІ.[19]45 р. в с. Делієві (Жовтн[евий] р-н) стрибки зчинили вночі самі стрілянину та розбіглися. Під час того вбито
1 стрибка і 1 ранено.
9.І.[19]46 р. районна боївка СБ в числі 6 осіб, переходячи з
с. Прибилів до с. Гостів (Отин[ійський] р-н), натрапила на переходячу боївку [РО] НКВД під ком. Баранова. Після короткої перестрілки боївкарі вицофали без втрат.
9.І.[19]46 р. в с. Грушка (Отин[ійський] р-н) на хату, де квартирував [рай.] реф. СБ “Денис” разом з боївкарями, наскочили
большевики. Після перестрілки д. “Денисові” та боївкарям вдалося вицофати з хати без втрат. Ці самі друзі опісля натрапили
на фіру переїжджаючих больш[евиків]. Під час перестрілки вбито
3 больш[евики]. З нашої сторони втрат не було.
11.І.[19]46 р. сотня УПА під ком. “Б” за допомогою боївки
рай. СБ, розбила в с. Грушка (Отин[ійський] р-н) квартируючий
гарнізон больш[евиків] в числі 25 чол. Вбито 23 больш[евики],
між ними 2 лейтенантів. Наші втрати: 2 вбитих, 1 ранений.
16.І.[19]46 р. на квартируючі відділи УПА під ком. к-ра “Чорного” наскочили больш[евики], яких привели стрільці з цього ж відділу, що попали живі в руки большевиків. Цього самого дня ці відділи звели з большевиками бій в с. Кубаївці. Слідуючого дня начислено 13 вбитими, з того 2 чотових. Большевицькі втрати невідомі.
Постій, 15.ІІІ.1946 р.

“Я-145”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 38, арк. 217-229.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 58, арк. 189-195 зв.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 80, арк. 172-184.
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Надвірнянський надрайон (№ 8).
№8
ЗВІТ ЗА ЛИСТОПАД І ПЕРШУ ПОЛОВИНУ
ГРУДНЯ 1945 Р., СКЛАДЕНИЙ ПРАЦІВНИКАМИ
РЕФЕРЕНТУРИ СБ НАДВІРНЯНСЬКОГО
НАДРАЙОННОГО ПРОВОДУ ОУН “126” І “Г-127”
15 грудня 1945 р.
Р.31.			

Н а д в і р н я н щ и н а.
Грудень 1945 р.
ЗВІТ

ІІ.74
Звітний період замітний пожвавленням дій так большеви
цької цивільної адміністрації, як і органів безпеки. З наближенням
зими та першим снігом большевики замітно скріпили терор на
всіх відтинках. З цією метою в терені підкинули свіжі військові підкріплення та створили нові опірні бази в Порогах, Маняві, Майдані
й Росільній Солотвинського р-ну, Пасічній Надвірнянського р-ну,
Заріччі н/Прутом, Делятині і Микуличині Яремчанського р-ну. Для
масових акцій створено спецвідділ в силі одного баталіона в Надвірній та відділ пограничників в Микуличині і Делятині (около
200 чол., приналежні до Чорноморського погран. округу).
Засадничо большевицькі акції мали різний характер в низинних теренах, а інший в гірських лісистих теренах. В гірських
теренах большевики дальше примінювали акції ширших масштабів з участю більших сил (обов’язково пограничників), хоч дещо
відмінно, ніж попередньо. Акції такі проводились рівночасно
кількома групами та в кількох напрямах, охоплюючи при цьому
лісові масиви. Поодинокі большевицькі групи заквартировували
в лісі й тільки час до часу наскакували на село. В звітному періоді
відмічено три такі основні акції:
Першою були зайняті такі села Ланчинського р-ну: Саджавка, Кубаївка, Майдани, Парище і Струпківські ліси. Акція розпочалася коло 15.11. та тривала до кінця цього місяця. Участь
в акціях брали спецвідділ з Надвірної, відділ з Ланчина, відділ з
74
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Так у тексті.

Коломиї та Станиславова. В тому часі большевики несподівано
наскакували на поодинокі села, переводили докладні труси та
зникали знову в лісах, щоб наскочити на інше село. Дня 28.11.
відділ большевиків з гарматкою переїхав через с. Парище. В селі
переводили ревізії, без результатів. Дня 17.11. спецвідділ наскочив над ранком на с. Красна та зловив трьох мужчин. Вночі з
17/18.11.[19]45 р. відділи большевиків з Ланчина й Яремча ніччю
о год. 22-ій, наскочили на с. Добротів, входячи в село двома групами з різних напрямів. Большевики через непорозуміння звели
зі собою 10-хвилинний бій, в якому впало 7 большевиків. В часі
облави арештували дві дівчини та чотирьох мужчин. Дня 25.11.
спецвідділ робив труси в с. Парище та арештував дві особи. Дня
26.11. великою силою большевики наскочили на с. Кубаївка, де
стрінули відділи УПА, що верталися з наскоку на Отинію. Бій тривав цілий день, ніччю наші відділи вицофали, маючи трьох забитими. Большевицькі втрати були багато більші, ніччю большевики вивозили вбитих та ранених до Ланчина автами.
В тому ж часі відбувалися акції в Яремчанському р-ні (долина
Пруту). В акції брали участь спецвідділ з Надвірної, погранкомендатура з Яблониці, пограничники з Яблунівського р-ну. Центром
большевицьких акцій були сс. Чорний Потік, Чорні й Білі Ослави
та Микуличин. В часі цієї акції большевики не сиділи постійно в
селах, а в більшості в лісах, укриваючись від людей. На села тільки час до часу наскакували невеликою групою, забирали харчі,
арештували людей та знову зникали в лісах. Часом переходили
з ліса в ліс через село, не вступаючи до жодної хати. Часто під
село підходили опівночі та ждали там до рана, а ранком сходили
в село та переводили арешти й ревізії. Дня 9.11. 80 большевиків
включно з районною адміністрацією ранком зайшли в село, вбили
господиню Поварчук Василину та арештували 13 осіб. Дня 14.11.
250 большевиків при участі районної адміністрації Яремча, зробили облаву на с. Чорні Ослави, під час якої арештували 23-ох людей. Большевики наскочили на село з трьох сторін з лісу. Дня
16.11. о год. 24-ій відділ большевиків в силі 50 осіб робив перевірку ліса біля с. Чорні Ослави. Большевиків вели в ліс на бункри
станиці Грещук Антось та Мельничук Іван. В лісі вбили 2-ох хлопців
та двох зловили живими. Дня 20.11. 50 большевиків вийшло з ліса
під с. Лючки і перейшли селом Чорні Ослави, де злапали одного
мужчину. Після того наскочили на с. Білі Ослави, де з бункру витягнули двох стрільців (протоколи пересилаю).
Після повстанської акції на Делятин почалась третя масова
акція по другій стороні р. Прут, яка обняла сс. Луг, Любіжня, Зе-
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лена, Пасічна. Дня 30.11. вечером підтягнули в сс. Пасічна і Зелена сили, а ранком 1.12. Надвірнянський відділ пішов з Делятина через с. Луг на верхи за слідами відділу. Війська з Зеленої
і Пасічної вийшли теж ранком на верхи в ліси і там перебували
два дні. Рівночасно в селах залишались застави, які переводили
ревізії й арешти. Дня 1.12.[19]45 р. 20 большевиків, які в селі на
заставі арештували Турчиняка Миколу, літ 17. Того ж самого дня
40 пограничників пішло з с. Пасічна на присілок Кременоса, де
переводили ревізії до вечора 2.12. Опісля пішли в ліси. Дня 3.12.
кількох большевиків підсунулося під бункер кущевого провідника “Прута” в лісі й закидали його гранатами. В бункрі згинули:
“Прут”, його стрільці “Козак” і “Скорий” та боївкар “Сірко” (протокол висилаю).
В низинних теренах за той час було кілька облав на села,
які тривали не довше одного дня. Дня 21.11. 250 большевиків з
Солотвини і Надвірної перевели одноденну облаву на с. Жураки
Солотвинського р-ну, під час якої шукали за бункрами. Під час
цього арештували 4 дівчини, в тому [числі] курієрку з Маняви.
Дня 23.11. відділ большевиків в силі 200 чол. перевели облаву на
с. Кривець того ж району. Большевикам давали на місці інформації Джогера Анна (недавно приїхала з Німеччини). Арешто
вано 9 осіб за її всипою. Дня 7.12. відбулася облава в с. Заріччя
н/Прутом. На початку акції большевики зловили одного стрільця, який опісля водив по тих дівчатах, що носили їсти в ліс. Під
час облави впав “Гарт” зі стр. “Пугачем”. Вони відбиваючись
вбили 6-ох большевиків і коли не стало набоїв, пострілялися.
8.12. зранку с. Цуцилів обложили большевики зі Станиславова,
ввійшовши в село шукали дротами бункрів.
Поза тим большевицькі акції в більшості мали характер дрібних наскоків на всипи. В тому випадку большевики виступали в
меншому числі. Дня 23.11. 80 большевиків зайшло з Печеніжина в с. Чорний Потік та арештували багато людей, яких на місці
допитували й відпускали, крім чотирьох, яких забрали в район.
Дня 26.11. 30 большевиків наскочило на присілок с. Красна Лаз
та перевели ревізії. Наскоки ці найчастіше були получені з засідками. Большевики заходили в село ніччю та робили засідку,
а перед ранком відходили. Дня 27.11. 35 большевиків заїхали о
год. 4-ій по пол. до с. Старуня та заквартирували в священика на
одному кінці села та в Лазорів Анни на другому кінці села. Опісля
переводили ревізії та засідки. Ранком вибралися. Вечером 1.12.
150 большевиків переходило через с. Старуня, де зробили засідки, а ранком вибралися на с. Жураки. Число засідок збільши-
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лося з першим снігом. При тому большевики примінили свіжий
метод, який полягає на тому, що група большевиків непомітно
вечером заквартировує в наших хатах та виставляє 1-2 стійкових, створюючи враження, що це наші квартирують. При наближенні повстанців до хати, стійковий один здержує, а другий повідомляє тих, що в хаті. Такі засідки переводилися Надвірнянським
РО НКВД. Дня 26.11.[19]45 р. боївка РО НКВД в силі 15 осіб при
участі б. начальника стрибків зі с. Пнів Похилюка та Марича
зайшла вечером на присілок Мозолівка і заквартирувала в хаті
під лісом. Цієї ночі попри ту хату переїжджала з харчами боївка
СБ. Большевицький стійковий задержав їх і почав договорюватися. Наші думали, що це місцевий кущ квартирує в тій хаті. (Тим
часом большевики вдарили вогнем по боївці). По десятихвилинному бою боївка відступила, втративши вбитим боївкаря “Рака”
та харчі (протокол висилаю). В днях 27, 28, 29.11. Надвірнянське
[РО] НКВД робило постійно ніччю засідки вздовж Бистриці, від
моста біля Надвірної аж до моста с. Битьків. На засідку не попав
ніхто. Дня 18.11. 20 большевиків зробили засідку на присілку Білозорина. На засідці впав боївкар СБ “Кармелюк” (протокол висилаю). Дня 30.11. 40 большевиків з Надвірної робили засідку
під лісом в с. Лойова, на яку попав інформатор СБ “В” з одним
стрільцем і дівчиною (протокол висилаю). Дня 7.1. спецвідділ з
Яблунівського р-ну зійшов в с. Микуличин та під лісом зробив засідку від 13-ої год. до вечера. Вечером на засідку вийшло двох
стрільців з боївки “Шугая” та дівчина. На засідці дівчина була
важко ранена і її забрали в Яремче. 8.12. 35 большевиків зробило засідку в горах між селами Микуличин, Чорні Ослави і Березови. На засідці большевики застрілили одного цивільного мужчину, який случайно переходив тою дорогою.
В звітному періоді большевики намагалися повернутися до
старого засобу боротьби з повстанським рухом, а саме “груп
самоохорони”. Органи НКВД організували такі групи в селах із
тих, які повернулися з ЧА, але не були на фронті – це головно ті,
які минулого року були зловлені, або зголосилися й опісля були
вислані в ЧА. Такі спроби були в цілому терені, між іншим були
вже такі групи організовані в сс. Манява, Бабче, Яблінка. В інших
селах помимо змушувань зі сторони большевиків, такі групи не
вдалося зорганізувати. Зі старих “груп самоохорони” дальше
діяльними були стрибки в Майдані Середньому та особливо в
с. Пасічна. Остання тероризувала населення свого села ревізіями та конфіскатою майна. Дня 21.11. п’ять стрибків на чолі зі
стрибком-коменд. Михайлюком ходили на присілок Кременоса
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до господаря Берчака Івана, шукали в нього бункра, при тім говорили, що він переховує повстанців. Дня 27.11. ті самі стрибки
ходили по селі та перевіряли хати, двох з них були переодягнені
в жіночу одіж. 30.11. п’ять стрибків з Михайлюком ходили в селі
попід хати, а стрінувши кущовиків, стріляли за ними.
В звітному періоді большевики широко примінили вивіз родин та конфіскату майна. У більшості випадків большевики вивозять родини тих підпільників, які вже впали, або зараз арештовані і засуджені, менше родини наших симпатиків. Дня 21.11.
Яремчанське [РО] НКВД вивезло дві родини зі села Дора, яких
сини в УПА. Того самого дня вивезено три родини зі с. Микуличин, яких сини криються від ЧА. Дня 21.11. Надвірнянське [РО]
НКВД вивезло Дутчака Антося (жінку з дитиною) та сконфіскували майно родини “Чумака” (родина втекла). Того самого дня
Солотвинське [РО] НКВД за всипом Джогери Анни і Настуні вивезли зі с. Кривець п’ять родин (протокол висилаю). 25.11. [РО]
НКВД конфіскувало майно родини “Кобзи” (забитий на засідці в
с. Бухтивець). Того самого дня 10 большевиків Надвірнянського
[РО] НКВД сконфіскували майно Дронюк Палагни (сестра вбитого боївкаря СБ) та вивезли Савуляка Василя з родиною та родину Круп’яка Дмитра (батько арештованого боївкаря СБ) – всі
з с. Пнів. 26.11. вивезли з Майдану Середнього родини тих, що
впали минулого року під час різдвяної акції.
Особливо замітним в звітному періоді було посилення большевицької пропаганди. На всіх мітингах, проваджених по селах,
говорили про ліквідацію повстанців. Кромі цього, в пресі появився наказ наркома НКВД Рясного нижчестоячим органам НКВД
не чинити жодних репресій на тих повстанців, які зголосяться, а
відпускати їх після зголошення домів. Цей наказ в окремій відбитці був розповсюднений поміж населення (один примірник висилаю). Крім того, в пресі появилися статті вислужника Дудикевича п.з. “Українські націоналісти на службі загарбників”, в якому
автор хоче представити національно-самостійницьку ідею, як
службу німцям. Рівночасно в терені відбувалися мітинги по підготовці до виборів. Дня 27.11. відбувся мітинг в с. Стримба, на
якому НКВД-ист Ласов між іншим сказав не слухати бандерівців,
бо їх і так до 10-го лютого знищать.
Широкого розголосу набрали в звітному періоді відплатні
акції відділів УПА на райцентри і інші боєві акції, які позитивно
відбились на настроях українського населення та підпільників.
Вдалі акції були знаменитою відповіддю на большевицьку передвиборчу пропаганду. Дня 14.11. відділи УПА “Ч” і “І” зробили вда-
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лий наскок на райцентр Надвірна. Відділи дійшли до центру міста і перебували там дві години. При цьому обстріляли будинок
[РО] НКВД і НКГБ та закидали гранатами кілька приватних большевицьких квартир. Рівно ж спалено два головні мости. Втрати
большевиків в людях обчислюється на около 30 осіб. По нашій
стороні втрат не було (протокол висилаю). Дня 23.11. відділ УПА
в силі одного роя під ком. “Я” зробив засідку на дорозі між селами Зелена і Пасічна. Ворог втратив 14 вбитими (протокол висилаю). Дня 26.11. самооборонний кущ під ком. “Б” зробив засідку на большевиків, що верталися з грабунку в с. Білі Ослави.
На засідці впало 3 большевиків. Наших втрат не було. Дня 30.11.
відділ УПА під особистою ком. “Д” атакував місто Делятин. Під
час акції большевики втратили 17 вбитими, спалено тартак, вісім автомашин, розбито будинок ж-д НКВД. Після одногодинного бою відділ відступив без власних втрат (протокол висилаю). В
боях з наступаючим ворогом на горах між сс. Зелена і Пасічна в
дні 1.12. відділ “Д” знищив 39 большевиків, між ними 9 старшин.
Власні втрати 7 вбитих, два пропали безвісті (протокол висилаю). Того самого дня відділ УПА (Колом[ийщина]) під ком. чот.
“Л” зробив засідку на дорозі в присілку Підліснів (с. Микуличин),
та замінував міст. В повітря вилетіло особове авто. Большевики
втратили вбитими капітана, сержанта та двох рядових, наших
втрат не було. Дня 7.12. атентатчик “Б” з двома друзями застрілив заступника дир. тартаку в Надвірній, комсомольця Григораша Івана (протокол висилаю).
Большевицькі органи безпеки в звітному періоді для розшифровки відділів УПА та поодиноких осередків проводу висилали агентів-рейдовиків. Завдяння цих агентів було включитися
в повстанські ряди та протягом деякого часу розшифрувати їх і
передати оперуповноваженому. На агентів-рейдовиків використовували большевики малолітних та бездомних наймитів. Агентам большевики давали винагороди в речах (панчохи і т.п.). Замітне, що Яремчанське [РО] НКВД-НКГБ арештує масово людей
(до 30 на один раз) і потім цим людям дозволяє втікати чи то по
дорозі, чи вже з тюрми. Деякі бувають такі, що вже по кілька разів
втікали з-під арешту. Останньо Яремчанське [РО] НКВД (новий
начальник Кудрявцев) випустило двох людей зі зброєю. Люди
ці кілька днів перед тим водили большевиків до бункрів, один з
них після виходу зголосив, що має завдання вбити станичного та
членів районного проводу.
У звітному періоді викінчено справу агента-рейдовика Савчука Дмитра зі с. Зелена, який був завербований Делятинським
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[РО] НКВД для розшифровки кущевого проводу с. Луг. Савчук
був наймитом в с. Луг, опісля шукав праці по терені. В тому часі
був завербований органами НКВД та висланий зі спецдорученням до відділів УПА та деяких осередків проводу на терені Надвірнянщини та Лисецького р-ну (протокол висилаю).
Викінчено справу Григорчук Анни, родом зі с. Пасічна. Григорчук теж була давніше наймитом в с. Любіжня. Під час того, як
була в м. Надвірна, арештували її стрибки. По трьох днях випустили її з дорученням розшифрувати відділ УПА “Д” та групу пров.
“В”. Після виходу в с. Любіжня Г. впхалась до станичної в тому
селі, яка заготовляла харчі для відділів і разом з нею намагалася
дійти до відділу.
15.12.1945 р.					

“126”.
“Г-127”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 58, арк. 131-134.
Оригінал. Машинопис.
Подібний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 80, арк. 138-139 зв.
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РОЗДІЛ ІІI.
СЛІДЧІ МАТЕРІАЛИ
СБ СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ОКРУГИ
ОУН

№ 9-11
І. МАТЕРІАЛИ (ПОВІДОМЛЕННЯ, ПРОТОКОЛИ)
ОКРУЖНОЇ РЕФЕРЕНТУРИ СБ
Липень 1945 р. – 10 квітня 1946 р.
№9
ПОВІДОМЛЕННЯ СБ ДО СПРАВИ
ОКРУЖНОГО АРХІВУ СБ,
ЯКИЙ БУВ ЗАХОВАНИЙ В БОГОРОДЧАНЩИНІ
І ПОПАВ БІЛЬШОВИКАМ В РУКИ
Липень 1945 р.
Р. 31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Липень, 1945 р.

Справа: окр. архіву СБ, який
був захований в Богородчанщині
і попав більшовикам в руки.
П О В І Д О М Л Е Н Н Я.
Дня 22 липня 1945 р. в лазах б. Глибівського ліса, зв. “Запуст” межи сс. Глибівкою а Росільною75, Богородчанського р-ну,
обл. Ста-в, в часі блокади Богор-го р-ну, впав в бункрі окр. архів
СБ в руки більш[овик]ів.
Архів цей, перед приходом більш[овик]ів 1944 р., зістав захований (прикопаний) в с. Лесівці Богор-го р-ну, який там лежав
до червня 1945 р.
В другій половині червня 1945 р., будучи в 5 районі, пров.
доручив мені перебрати від підр. “Маяка” вище наведений архів,
просушити його та передати боївкарям 5 р-ну СБ “Гукові” і “Осі”
до с. Глибівки, щоб заховали до бункру пров. “Оха”, який знаходився у вище згаданих лазах, межи селами Глибівкою а Росільною, про який знали тільки ті боївкарі – “Гук” і “Оса”.
Припоручення пров. “Оха” я виконав, та в перших днях липня 1945 р., вище наведений архів по пересушенні, а також частина окр. архіву, який знаходився в рай. провідника СБ “Верховинця”, я передав боївкареві “Гукові” та наказав йому, щоб цей
архів заховав до бункру пров. “Оха”, а коли є небезпечно в цьому
75

Так у тексті. Насправді тоді це село належало до Солотвинського р-ну.
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бункрі тримати, то щоб запакував добре до баньки від сметани
та прикопав в сухому місці в лісі.
Боївкар “Гук” заховав архів до вище згаданого бункру,
а в часі блокади Богородчанщини, яка відбулась від 12.7.22.7.[19]45 р., коли спецвідділ більшовиків, які квартирували в
с. Глибівці, почали ходити до згаданого лісу (лазів) щодня з дротами і шукали за криївками, тоді “Гук”, боячись за цей бункер,
щоб не впав, дня 18.7.[19]45 р. забрав з нього архів і заховав до
свойого довбаного бункру, який, як говорив “Гук”, був певніший.
Дня 22.7.[19]45 р. більшовики знайшли цей довбаний бункер, у якому знаходився архів та забрали його зі собою.
Про ці бункри в лісі орієнтувався Куртин (якого імені мені
невідоме), літ около 23, з с. Глибівки, на якого впало спеціяльне
підозріння, що він міг показати більшовикам, в якому то напрямі
ліса є будовані криївки.
По блокаді Богородчанщини, др. “Прометей” підозрілого Куртина взяв до справи та запровадив до бункру провідника
“Оха” в лазах. Підозрілий Куртин ніччю втік з бункру до району
Богородчан, а слідуючого дня запровадив на те місце більшовиків, але “Прометей” з хлопцями вже був втік з цього бункру.
“Жар”.
Примітка: в цьому архіві були збережені матеріяли, за час
від січня по червень 1944 р. включно. Між цими матеріялами не
було жодних інструкцій, бо ці були заховані деінде і впали враз із
іншими матеріялами, в бою під Бугрівкою. Архів був зовсім перемоклий, а частинно навіть зігнилий.
“122”.
ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 225, арк. 16.
Оригінал. Машинопис.
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№ 10
ПОВІДОМЛЕННЯ СБ ДО СПРАВИ ЛИСТА
НАЧАЛЬНИКА ЛИСЕЦЬКОГО РВ УНКВС ДО
СУБРЕФЕРЕНТА СБ ЛИСЕЦЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН ОЛЕКСІЯ ЮРКІВА-“КАРПА”
15 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа: лист нач. НКВД
Лис[ецького] р-ну до субреф.
СБ цього ж р-ну “Карпа”.
П О В І Д О М Л Е Н Н Я.
Дня 25.10.[19]45 р. голова сільради с. Забережа Лис[ець
кого] р-ну доручив “Карпові” – субреферентові СБ в цьому ж
районі, власноручно писаного листа від начальника РО НКВД з
Лисця Бровенка. В цьому листі, відпис якого долучується, пропонує Бровенко “Карпові” здатися живим в руки НКВД та привести зі собою районовий провід ОУН. В заміну за це обіцяє він
“Карпові” “ласку” – життя і свободу.
Останніми часами, перед датою долученого листа, був
“Карпо” зі своєю боївкою досить активним супроти більшовиків
у свойому терені, чим і звернув увагу [РО] НКВД на свою особу.
15.1.[19]46 р.

“М-123”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 49, арк. 285.
Оригінал. Машинопис.
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№ 11
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ “СЛАВКА”,
БОЙОВИКА ОКРУЖНОГО ОСЕРЕДКУ СБ,
28.01.1946 Р.

10 квітня 1946 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.76
Лютень 1946 р.

Справа смерти “Славка”,
боєвика ООСБ, в дні
28.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Під час блокування більшовиками терену, боєвики СБ “Славко”, “З” і “Ш” вирушили з терену “К” з по[ш]тою додому. Більшовики в початках по селах переводили передвиборчу акцію, а пізніше, коли випав сніг і настали місячні ночі, почали практикувати
по терені засідки.
Дня 28.1.[19]46 р. всі три боєвики добились до с. Раківчика
Коршівського р-ну. Після вечері вийшли зі села ок. год. 20. “Славко” в білому плащі йшов напереді. На землі лежав свіжий сніг, а
місяць гарно присвічував. Нагло почули боєвики: “Стой!”, а вслід
за тим кулеметні та автоматні черги стрілів. “Славко” став поцілений в ноги, бо відразу крикнув: “Друзі, пістоля!” та впав на землю,
обернувся та почав відбиватися з десятизарядки. Боєвики “З” і
“Ш” відбігли кілька кроків, залягли, пустили по дві черги стрілів в
напрям більшовицької засідки та відступили. Більшовики не пере
ривали вогню, лише безперервно стріляли в напрям “Славка” та
відступаючих боєвиків “З” і “Ш”. Коли “З” і “Ш” вдалося цілими
відступити, бачили, як у місці, де заляг “Славко”, більшовики вистрілили ок. 30 ракет та ще з годину чути було стрілянину. Більшовики щойно другого дня забрали тіло “Славка” до Товмачика.
Боєвики “З” і “Ш”, не маючи змоги нав’язатися, повернули
назад в терен, звідкіля вийшли, крились там у місцевих криївках,
а в початках лютого долучили до сот. “Спартана”, з якою були цілий лютень, щойно в початках березня повернули у свої терени.
10.4.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 337.
Оригінал. Машинопис.
76
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“124”.

№ 12-15
ІІ. МАТЕРІАЛИ (ПРОТОКОЛИ)
НАДРАЙОННИХ РЕФЕРЕНТУР СБ
Жовтень 1945 р. – 25 травня 1946 р.
Станиславівський надрайон (№ 12-13).
№ 12
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ УПАДКУ ГРОШЕЙ
ОКРУЖНОГО ОСЕРЕДКУ СБ В СУМІ 620 КРБ.
14.01.1946 Р.
19 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Лютень 1946 р.

Справа впадку грошей
ООСБ в сумі 620 крб.,
в дні 14.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
В м. грудні 1945 р. ООСБ переслав на руки надр. тех. реф.
“Б” квоту 1.300 крб. (словами: одну тисячу триста крб.) на закуп
канц. приладдя. “Б” передав ці гроші рай. реф. СБ “Андрієві”, що
за 680 крб. закупив товару і переслав до ООСБ, а решту 620 крб.
задержав на дальший закуп. Ніччю 14.1.[19]46 р. під час сутички з большевиками в селі Підпечарах Станисл[авівського] р-ну,
“Андрій” став важко ранений і добив себе з пістоля. Большевики
здерли з убитого убрання і забрали з нього 620 крб., що належали ООСБ.
19.5.[19]46 р.

Протокол списав: “Б-125”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 423.
Оригінал. Машинопис.
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№ 13
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
БОЙОВИКІВ НАДРАЙОННОГО ОСЕРЕДКУ СБ
“ВУЙКА”-“ТУГАРА” І “ЮРКА”-“НЕПОРАДНОГО”
В С. ПІДПЕЧЕРИ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
31.01.1946 Р.
25 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.77
Лютень 1946 р.

Справа смерти боєвиків надр.
осеред. СБ – сл.п. “Вуйка”-“Тугара”
і “Юрка”-“Непорадного” в
с. Підпечари Станисл[авівського] р-ну,
в дні 31.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Від початку зимової бльокади “Вуйко” з “Юрком” перебували в криївці в с. Підпечарах. Майже що два дні виходили
вони з криївки і доносили харчі і ліки раненому надр. реф. СБ
сл.п. “Орестові”-“Аркасові”. Після його смерті (24.1.[19]46 р.),
вони дальше виходили з криївки в тих самих відступах часу, щоби
заготовляти собі харчі. Їхня криївка була в частині с. Зарудка, на
самому краї села. Вони виходили з криївки все одною стежкою
поміж хати.
28.1.[19]46 р. “Вуйко” з “Юрком” вийшли з криївки заготовити собі харчі. Вертаючи з села, у віддалі 200 м від господарки,
де була їхня криївка, натрапили на засідку між хатами. Большевики відкрили по них вогонь, але вони, відстрілюючись, відступили до сусіднього села Підлуже. Там перебули день, а вечером
29.1.[19]46 р. вернули назад до Підпечар до своєї криївки.
Від часу засідки до 31.1.[19]46 р. большевики на відтинку
села Зарудка днями переводили сильні труси і розшуки, а ночами засідки.
31.1.[19]46 р. о год. 12, большевики зайшли на госпо
дарство, на якому була криївка боєвиків “Юрка” і “Вуйка”, і почали переводити основні труси по всіх будинках. Під час трусів
відкрили в стодолі вхід до криївки і почали кричати: “Вилазь, бо
бросаєм гранату!” “Вуйко” з “Юрком” спалили архів рай. осеред77
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ку СБ, поломили машину до писання, знищили підручну аптечку
надр. УЧХ, порізали на собі убрання і взуття, і почали відстрілюватись. Большевики кинули до входу гранату, але тому, що коридор був крутий, граната не зробила нічого боєвикам. Дим зі
спалених документів почав виходити з криївки вентиляторами і
зрадив її положення. Большевики почали розкопувати криївку
зверха. Боєвики якийсь час відстрілювалися через вентилятори і
стелю, а коли почули, що большевики вже докопуються до стелі,
знищили ще довгу зброю і з криком: “Слава Україні!” – постріляли себе з пістолів.
Большевики розкопали криївку, виволікли з неї тіла побитих,
поломану машину до писання і зброю, а тоді підпалили стодолу.
Після цього трупів скидали на сани, завезли до сільради і тут їх
поскидали. Там мусіли лежати трупи протягом двох днів. По двох
днях населення похоронило їх на місцевому цвинтарі.
Господиню, що в неї була криївка, большевики заарештували, а за її всипою, в кілька днів пізніше, заарештували Юрцуняк
Миколу, ур. 1912 р., і Юрцуняк Юрка, ур. 1910 р., що час-до-часу
доносили боєвикам харчі. Юрцуняк Юрка по трьох днях звільнили, Миколу засудили на 12 літ заслання в Сибір, а господиню на
10 літ.
25.5.[19]46 р.

“Б-125”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 348.
Оригінал. Машинопис.
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Надвірнянський надрайон (№ 14-15).
№ 14
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ “РОЛЯНДА” –
НАДРАЙОННОГО РЕФЕРЕНТА ПРОПАГАНДИ ОУН
НАДВІРНЯНЩИНИ
11 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа “Ролянда” – надр.
реф. пропаганди.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.10.[19]45 р. покарано карою смерти через розстріл
надрайонного референта пропаганди “Ролянда”.
“Ролянд” будучи на відповідальному пості, саботував роботу. На протязі восьми місяців (від січня до серпня 1945 р.) опустив без дозволу роботу. На неодноразові візвання зверхників зовсім не відповідав, саботуючи накази.
Кромі цього, провадив неморальне життя (п’янство, деморалізація жінок, венерична недуга) в с. Парищі Ланч[инського] р-ну.
11.10.[19]45 р.

Справу провадив: “126”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 319.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 54, арк. 32.
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№ 15
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПЕРЕБУВАННЯ
ВИШКІЛЬНОЇ ГРУПИ ПРОВІДНИКА “ВАРТОВОГО”,
ВИШКІЛЬНИКА З КОП
28 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.78
Листопад 1945 р.

Справа: перебування вишкільної
групи пров. “Вартового”,
вишкільника з КОП.
П Р О Т О К О Л.
На протязі місяців жовтня та листопада 1945 р. в терені Ланчинського та Яремчанського районів перебував провідник “В” та
переводив кількатижневі вишколи з місцевим активом. Пересічно вишкільна група начислювала около 30 чоловік мужчин і дів
чат – членів поодиноких проводів терену, від простих членів починаючи, надрайонних референтах кінчаючи. Програма вишколу
для всіх була та сама, всі разом її переходили без огляду на освіту, політичне вироблення та організаційний пост (“уравніловка”).
З цього приводу опісля в терені виникали […] несубординації,
мовляв, “він же такий самий простий стрілець, як я” (автентичні слова члена в відношенні до кущевого провідника – натяк на
зрівняння всіх під час курсу).
Підбір людей на вишкіл був проваджений самим пров. “В”
без порозуміння з тереновим проводом, часто проти його волі
(Ланч[инський] р-н), або за кару (с. Білі Ослави – Яремч[ан
ський] р-н). Внаслідок насильного та безплянового стягнення
всіх людей на вишкіл, терен залишився без проводу та були зірвані основні кампанії, доручені проводом (підтягання харчів в
Яремч[анському] р-ні), як термінові.
На вишколі були рівночасно різні люди. Побіч рай. провідників, люди не провірені безпекою, нечлени, недавні поворотці з Німеччини, арештовані і випущені органами НКВД-НКГБ, сепаровані
від роботи. В такому складі група переходила від осередку до осередку, розконспіровуючи в той спосіб осередки, провід і членів.
Внаслідок цього, органи більшовицької безпеки скоро довідалися про цей курс і розпочали погоню. Дня 19.10.[19]45 р. накрили
78
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більшовики цю групу в с. Майдан Горішний Ланч[инського] р-ну.
Жертвою впав рай. реф. безпеки “Ярослав”, станичний “Гуцул”,
та попав живим в руки член кущевого проводу “Мартин” і “Зоня”,
член рай. пров. УЧХ (прот. висилаю окремо).
Після цього бльокували більшовики ріку Прут та переводили в днях 14.-20.11.[19]45 р. акції в селах Білі та Чорні Ослави,
жертвою яких впало двох членів.
Дня 31.10.[19]45 р. на вишколі, в якому брало участь около
70 чоловік, пров. членів, симпатиків, нечленів, мав пров. “В” виклад на тему: “Етика, мораль та конспірація”. На цьому викладі,
обговорюючи моральний стан організ. референтур, звернув спеціяльну увагу на СБ і УПА. Про СБ між іншим висловився так: “До
СБ брали переважно самих бандитів, злодіїв та добрих різунів, таких, що вміють добре різати і бити”. Серед учасників було помітне
заінтересування таким висловом, всі звернули увагу на присутну
там боївку СБ, а рай. реф. госп. Яремч[анського] р-ну крикнув:
“Тепер ми знаємо, хто що варта”. Відносно УПА сказав між іншим:
“Як може бути добрий моральний стан в УПА, коли “Різун”, набираючи стрільців до сотень, старався набирати якнайбільше зло
діїв і бандитів”. В безпосередньо по цьому слідуючому викладі лікаря на тему: “Алкоголь і нікотина”, сказав лікар: “…людське м’ясо
є найпоживніше”. Безпосередньо після цих слів спецкурієр пров.
“В” 15-літний “Юрчик” докинув: “То СБ-істам добре, вони мають
що їсти”. На ці слова пров. “В” зовсім не реагував.
Після викладу рай. реф. СБ гостро запротестував проти
виступу пров. “В” на тему СБ і УПА. Внаслідок цього пров. “В” в
наступному викладі старався виправдати свій виступ, одначе це
мало вигляд, якби робив це під натиском. Особливе враження
зробив цей виступ на боївкарів СБ, які негайно після цього просили звільнення з роботи, бо не хотять уважати за бандитів.
Дня 21.11.[19]45 р. група пров. “В” провокативно зачепила
чотирьох більшовиків, які возили дрова в с. Пнів Надвірнянського
р-ну. Більшовикам не тільки нічого не сталося, але ще і гонилися
за цею групою. Перед втратами рятувало людей цеї групи щастя. Негайно після цього в тому присілку, куди відступили люди
групи пров. “В”, розпочалися сильні репресії і засідки.
В днях 24 і 25.11.[19]45 р. пров. “В” повні дві доби квартирував з цілою групою на присілку Делятина – Площа, між двома
дорогами, наражуючи тим людей на певну смерть на випадок
наскоку більшовиків. (На тому присілку минулого року один раз
квартирував сот. “Крук” і стратив всіх людей). Те, що цій групі вдалося при деконспіративній поведінці перебути повних дві
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доби, виглядає дуже підозріло. На основі викінчених справ відомо нам, що про групу пров. “В” Делятинському [РО] НКВД було
відомо, як рівно ж про її склад.
В терені Ланч[инського] р-ну пров. “В” залишив б. р. УЧХ з
Калущини, яка була арештована і випущена, а пров. “В” привів
її сюди та залишив ніби вишколювати дівчат. Крім цього, по терені швендаються його два курієри малолітні, між ними згаданий
“Юрчик”.
28.11.[19]45 р.

Справу провадив: “126”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 352-353.
Оригінал. Машинопис.
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№ 16-245
ІІІ. МАТЕРІАЛИ (ПРОТОКОЛИ)
РАЙОННИХ РЕФЕРЕНТУР СБ
Січень 1945 р. – 16 червня 1946 р.
Галицький район (ч. 1) (№ 16-31).
№ 16
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. КОМАРІВ
ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ 10.10.-12.10.1945 Р.
26 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Комарові
Галич[ського] р-ну, в днях від
10.-12.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.10.[19]45 р. о год. 4 по полудні, до с. Комарова приїхало на возах около 150 більшовиків та заквартирували в місцевого священика і сусідніх хатах. Крім цих, таки того дня приїхало
около 30 більшовиків з Галич[ського] РО НКВД і РО НКГБ. Цього
дня, як одні, так і другі, нічого в селі не робили.
Другого дня почали переводити по селі основні труси, не
оминаючи ані одної господарки. Шукали в хатах, стодолах і інших будинках та по городах. Шукаючи по стодолах, перекидували сіно і все, що було. Цього дня не знайшли нічого і нікого не
зловили.
Дня 12.10.[19]45 р. продовжували дальше труси. Під час
трусів знайшли скритого в стодолі між снопами Микитюка Василя с. Николи, ур. 1923 р. Надвечір всі більшовики з арештованим
відійшли до с. Підгороддя.
Вночі з 12/13.10.[19]45 р. о год. 12, около 250 більшовиків
окружили село Комарів. Коли почало видніти, ввійшли в село
і розійшлися. В селі переводили основні труси, як попередніх
двох днів. В часі трусів відкрили дві порожні криївки і арештували
слідуючих мужчин:
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1. Братчук Іван с. Олекси
ур. 1909 р. (раніше втік з ЧА)
2. Зельманович Іван с. Олекси ур. 1917 р. (попередньо
			
зловлений
			
і випущен.)
3. Данилюк Тимко с. Степана		
(не мав документів)
4. –//– Пилип с. Федора ур. 1920 р. (попередньо
			
зловлений
			
і випущен.)
5. Микитюк Осип с. Дмитра
ур. 1929 р. ( –//– –//– –//– )
По закінченні облави о год. 4 по полудні, більшовики разом з
арештованими вибралися до Галича.
В цьому самому часі були забльоковані і інші села, як: Залуква, Четверки, Підгородь, Крилос, Сапогів, Бринь і Боднарів.
26.10.[19]45 р.

“В-155”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 210.
Оригінал. Машинопис.
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№ 17
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БОЮ СОТНІ УПА З
БІЛЬШОВИКАМИ, ПІД КОМ. СОТ. “ТЮТЮННИКА”,
21.10.1945 Р.

30 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: бою сот. УПА
з більшовиками, під
ком. сот. “Тютюнника”,
дня 21.10.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 20.10.[19]45 р. сотня УПА сот. “Тютюнника”, після переходу з с. Цвітова Войнил[івського] р-ну, прийшла до с. Мошковець на
відпочинок. В той час, коли стрільці вечеряли, застава, яка була на
краю села від ліса (від Суботова), запримітила, що до села підходило двох невідомих мужчин. Коли застава почала їх здержувати,
вони втекли до ліса. Після цього заалярмували цілий відділ і відступили до ліса, між сс. Суботів а Колодіїв, де і розтаборувалися.
Другого дня 21.10.[19]45 р., прийшло до с. Колодієва около
40 більшовиків зі спецвідділу військ УНКВД. Тут розділилися на
дві частини. Одна частина в числі 15 більшовиків, пішла зі села
в той напрям, де квартирувала сотня, а друга частина в числі
25 осіб, пішла на Мошківці, а звідтіля до ліса. Тих 15, ідучи лісом,
вийшли на заставу сотні. Застава відкрила по них кулеметний
вогонь і забила 4 більшовиків. В часі тієї перестрілки більшовики, що йшли зі сторони Мошковець, з криком “ура” вдерлися до
табору. В таборі зчинився бій, під час якого стали забиті: сот. санітар “Карп”, стрілець “Гордій” і стр. “Бурий”. Більшовиків упало 14, а інші відступили.
Зараз більшовики заалярмували по поміч до Войнилова, але
сотня, оминаючи більшовиків, відступила в Дорогівські ліси.
Після цього, дня 21.10.[19]45 р., зробив спецвідділ на ліс
облаву, в околицях сс. Колодіїв, Дорогів, Селиська. Наскочили та
провірили Селиська, а звідтам подалися до Войнилова.
30.10.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 377.
Оригінал. Машинопис.
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“М-155”.

№ 18
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУ В С. ТЕМИРІВЦІ
ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ 31.10.1945 Р.
8 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: арешту в с. Темирівцях
Галич[ського] р-ну, в дні 31.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 31.10.[19]45 р. о год. 7, заїхало до села около 20 більшовиків з Галич[ського] РО НКВД, [о]зброєні в кріси, ППШ і кулемети. В’їхавши до села, розійшлися і почали переводити труси.
В тому часі з Галича через Темирівці йшло дві дівчини з Селиськ:
Дубільовська Марія д. Николи, ур. 1922 р., і Отаманчук Марія
д. Осипа, ур. 1924 р. Їх більшовики здержали і по короткій перевірці, арештували. Крім цього, в часі трусів в селі арештували:
1. Васильчук Василь с. Михайла ур. 1897 р.
2. Лесів Михайло с. Василя
ур. 1901 р.
3. Тейсар Текля д. Павла		
ур. 1923 р.
4. Лесів Марія д. Олекси		
ур. 1925 р.
5. Білоскірка Марія д. Івана
ур. 1924 р.
Всіх арештованих забрали до с. Медині, де квартирувало
около 300 фронтовиків і кілька НКВД-истів з Галича.
Дня 2.11.[19]45 р. стали випущені ті дві дівчини з Селиськ,
що були арештовані в Темирівцях. Випущені оповідали, що стали звільнені навіть не переслухувані. Разом з ними звільнили Васильчук Василя.
8.11.[19]45 р.

“154”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 40.
Оригінал. Машинопис.
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№ 19
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
В С. СЕЛИЩЕ ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ
5.11.-6.11.1945 Р.
8 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: арештування в с.
Селиська Галич[ського] р-ну,
в днях 5.-6.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 5.11.[19]45 р. о год. 7, до с. Селиськ з напрямку с. Темировець прийшло около 30 більшовиків з Галич[ського] РО НКВД,
[о]зброєні в кріси, ППШ, кулемет. Не переводячи ніяких трусів,
арештували за списком слідуючих людей:
1. Ільчук Петро с. Василя, літ 50 (третий раз арештований і
випущений дня 7.11.[19]45 р.).
2. Безрукий Степан с. Семена, ур. 1928 р.
3. Стшалка Кирило с. Івана, ур. 1928 р.
4. Мимоход Антін с. Панька, літ около 50 (арештований другий раз).
5. Козій Никола с. Николи, ур. 1929 р.
6. Іваницька Катерина д. Михайла, літ около 45.
Більшовики зібравши всіх арештованих разом, відійшли до
Галича.
Дня 6.11.[19]45 р. о год. 6, до села зайшло около 80 більшовиків зі спецвідділу військ УНКВД, між якими було кілька
НКВД-истів і місцеві стрибки: Умриш Михайло с. Володимира,
Васильчук Олекса с. Степана та Васильчук Ілля с. Олекси. Разом
зі собою більшовики привели Білоскірку Марію д. Івана, що стала арештована 30.10.[19]45 р. в с. Темирівцях. Згадана дівчина
привела більшовиків до Отаманчук Марії д. Осипа, ур. 1924 р.,
яка повела більшовиків до Дубільовської Марії, ур. 1922 р., а ця
повела більшовиків до Ільчук Софії д. Михайла, ур. 1921 р. Одні
більшовики пішли арештувати цю дівчину, а інші осталися на дорозі і про щось з Дубільовською говорили. Після цього пішли до
Буркун Марії д. Олекси, ур. 1925 р., але вона втекла, заки при-
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йшли її арештувати. Ідучи дальше по селі, арештували Ільчук Марію д. Олекси, ур. 1925 р., і Козій Настю д. Івана, ур. 1924 р.
Дубільовська під час арештування, цілий час ходила з
НКВД-истом і говорили. Після арештування, арештованих забрали до Галича і поки що не випустили.
8.11.[19]45 р.

“154”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 39.
Оригінал. Машинопис.
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№ 20
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА С. ВІКТОРІВ ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ
31.10.1945 Р.
10 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: наскоку більшовиків
на с. Викторів Галич[ського] р-ну,
в дні 31.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 31.10.[19]45 р. рано о год. 4, з Галича до с. Викторова
приїхало 15 більшовиків з РО НКВД. Разом з ними приїхав Фіголь
Омелян, убраний в жіночому одязі.
В’їхавши в село, стали поблизу хати Мазурик Доці (б. станична). Вдома її не застали, бо вона перебувала в сусіди. Більшовики наскочили на сусідну хату та зловили її і привели до Фіголя, щоб цей потвердив, що це є та сама, про котру їм ходило.
Фіголь це потвердив. В той момент Мазурик кинулася на нього
та зриваючи йому хустку з голови, сказала: “Дивіться люди, хто
продає український народ”. За це її більшовики сильно побили
та кинули на авто і поїхали в горішний Викторів. Станувши коло
школи, зайшли до Салиги Юрка, в котрого перебував Навро
цький Василь пс. “Скрут”, ур. 1914 р. Сюди привів більшовиків
Фіголь. Більшовики, заходячи до хати, сказали господареві показати криївку. Господар відмовив, заявляючи, що в нього криївки нема. Це почув Навроцький, який сидів в криївці зі своєю коханкою. Вони (Навроцький і коханка) вилізли з криївки та станувши перед більшовиками, дякували їм за визволення від бандитів.
Після цього ця жінка (яка була з Навроцьким) в присутності
більшовиків, звернулась до Навроцького: “Іди з товаришами та
визволи ще Салигу Николу пс. “Зелений”, що сидить ще з двома
боївкарами”. Навроцький знаючи, де знаходиться криївка Салиги, повів туди більшовиків. В криївці знаходились: Салига Никола – “Зелений”, “Славко” та сл.п. “Ігор”. (Ці два останні боєвики
рай. [реф.] СБ “Дира”). Більшовики відкриваючи криївку, витягнули “Зеленого” та “Славка” живими, а сл.п. “Ігор” застрілився.
Тіло сл.п. “Ігоря” забрано до Галича. Там лежало воно три дні на
смітнику. “Зеленого” та “Славка” забрали також до Галича.
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Навроцький зі своєю коханкою, збираючи свої речі на віз,
поїхав з більшовиками. По дорозі завів ще до Харука Василя та
Зелінського Василя, яких більшовики забрали до району (знайшли їх в сіні).
Дня 2.11.[19]45 р. Навроцький приїхав з більшовиками до
Викторова, на арештування Мицик Насті та Чорній Катерини.
Їм закидував Навроцький зв’язки з партизанами. Також закидував їм збирання харчів для укр. повстанців. З арештованими
від’їхали до Галича.
10.11.[19]45 р.

“В-155”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 202.
Оригінал. Машинопис.
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№ 21
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА С. САПОГІВ ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ
3.11.1945 Р.
12 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: [на]скоку більшовиків
на с. Сапогів в дні 3.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.11.[19]45 р. спецвідділ, що вертав з Чорного лісу, наскочив на с. Сапогів. Обач Настя, побачивши більшовиків, біг
ла до своєї хати, щоб повідомити про приявність більшовиків в
селі – Якимець Дмитра, ур. 1914 р., пс. “Черник”, котрий в неї
перебував. Більшовики побачивши, як бігла жінка до хати, пішли
вслід за нею. В хаті, крім Якимець Дмитра – “Черника”, був Босович Олександр – “Шпак”, ур. 1915 р. Почувши про більшовиків, вискочили з хати та на подвір’ю стрінулися з більшовиками.
Знайшовшись в безвихіднім положенню, “Черник” вбиває сержанта та стріляє себе. “Шпак” однак за цей час ховається в кукурудзину, якого більшовики під час обшуку знаходять. Відстрі
люється з пістоля (кал. 6,35) та ранить одного більшовика. Більшовики відкрили по нім вогонь, забиваючи його. Опісля зайшли
до хати та штиками закололи господиню (ту, в якої перебував
“Черник” і “Шпак”).
Опускаючи село, всіх трупів забрали до Галича.
12.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 204.
Оригінал. Машинопис.
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“В-155”.

№ 22
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВ НА СЕЛА
В ГАЛИЦЬКОМУ Р-НІ 14.11.1945 Р.

20 листопада 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа облави на сс.
в Галич[ському] р-ні
дня 14.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 13.11.[19]45 р. до с. Блюдник заїхав з Галича спецвідділ,
що начислював около 150 чоловік. До Темировець прибув відділ
в числі 30 більшовиків (фронтова частина, яка була на постою в
Медині). Це заіснувало в зв’язку з убивством трьох фронтовиків
з 4 гвард. кав. Катовіцького краснознам. полку, одного мол. лейт.
і двох рядовиків на терені Галич[ського] р-ну та двох рядовиків на
терені Войнилівського р-ну дня 12 і 13.11.[19]45 р.
Вечером 13.11.[19]45 р. о год. 7, в терен заїхали більші
фронтові сили та зайняли слідуючі села: Мединя, Темирівці, Пукасівці, Курипів, Острів, Колодіїв, Дорогів, Перлівці, Середне і
Павликівку (два останні Войнил[івського] р-ну).
До Медині, Темировець і Блюдник доїхали частини, які квартирували в Боднарові, Брині і Бабині. В наші села заїхали частини, що квартирували в селах Войнилівщини – так, що в кожному
селі було по кілька соток війська.
В кожному селі деяка кількість війська занималася зганянням мужчин до провірки документів. В селах проводили сильні
труси і грабежі. Участь в цих акціях брали також війська РО НКВД
з Галича і Войнилова. Переходячи, ці більшовики підтягали за собою полеві кухні. Біля год. 12 в Селиськах зосередилося около
1.000 більшовиків і 7 полевих кухонь. Не враховуючи спецвідділи, були самі відділи кінноти. Коней залишили в селах, а в ліс
пішли піхотою.
Ліс перевіряли в той спосіб, що обнимали нараз кілька секцій і лінією переходили ліс. Перед вечером з цілого терену стягнулися до Блюдник і Селиськ, де арештували 28 мужчин, яких
при відході забрали до Войнилова, а другого дня звільнили.
О год. 6 всі частини опустили терен.
20.11.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “154”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 226.
Оригінал. Машинопис.
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№ 23
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ
В С. ПІДГОРОДДЯ ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ
18.11.1945 Р.

25 листопада 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.79
Листопад 1945 р.

Справа: облава в с. Підгородь
Галич[ського] р-ну,
дня 18.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.11.[19]45 р. спецвідділ УНКВД в числі 30 осіб виїхав
з Галича до с. Крилос. В селі перебували до рана, а ранком пішли Стінкою в напрям Викторова. В Стінці знаходилася криївка, де
крилися мужчини зі с. Підгородь і Крилос. В той сам напрям ішли
більшовики.
Прийшли прямо на місце, де знаходилася криївка, в якій
були: Воробчак Семен “Гомін” (кущевий пров.), Медведович
Павло “Явір” (станичний Крилоса) та Воробчак Осип “Борис”
(станичний Підгородя).
Більшовики залягли недалеко криївки, а кількох стало над
криївкою, відкрили вхід та крикнули: “Вилазь!” Ці, не чуючи жодного руху більшовиків, були певні, що це свої жартують і “Явір”
виліз наверх. Більшовиків не побачив відразу, бо ті, що відкрили
вхід, також залягли в корчі. Коли “Явір” став над входом, більшовики повискакували з-за корчів і окружили “Явора”, який підняв
руки вгору. “Гомін” і “Борис”, побачивши безвихідне положення,
повилазили також. Всіх трьох більшовики пов’язали, опісля витягнули з криївки їх 2 ППШ, завісили “Гомонові” та “Яворові” на
шиї, та попровадили до Галича.
Переходячи селом, говорили, що спіймали підрайонного та
станичних. В Галичі віддали їх на РО НКГБ.
Біля “Гомона” знайдено більшу скількість грошей (зі збірки),
записки та накази, які дістав з району.
25.11.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “Д-155”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 229.
Оригінал. Машинопис.
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№ 24
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ “ЛЕВА” –
ЧЛЕНА ОУН ТА БОЙОВИКА СБ ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ,
12.11.1945 Р.
26 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.80
Грудень 1945 р.

Справа упадку сл.п.
др. “Льва” – чл. ОУН та
боєвика СБ Галич[ського] р-ну,
12.11.[19]45 р.81
П Р О Т О К О Л.
Дня 12.11.[19]45 р. о год. 9 вечером, до с. Острова
Галич[ського] р-ну прибуло трьох боєвиків рай. осередку СБ. Як
тільки вони входили в село, то рівночасно з напрямку Перловець
до Острова в’їхало авто з 30 більшовиками. Боєвики зайшли до
б. підр. Гургули Олекси і скрилися в криївці. Там сиділи около
2 години. Після цього зачули, що авто від’їхало в напрям Галича,
повиходили з криївки, повечеряли та пішли до станичного села
“Богдана”, який перебував в Савчука Онофрія. “Лев” з Гургулою
остали на стійці, а “Олень” і “Карпо” зайшли в хату.
Тоді “Богдан” післав свою маму до Пшика Івана, а цей мав
закликати Орната Василя, котрий мав взяти боєвиків до своєї
криївки. Гургула поговорив із “Львом” та не маючи потреби дов
ше бути, відійшов.
Потім на стійку пішов “Олень”, а коли він вернув до хати –
вийшов “Лев”. Нараз він почув довкруги господарства великий рух – це були більшовики. Вбіг до хати та повідомив решту
боєвиків. В той час “Богдан” скочив до криївки, що находилася
в хаті, а боєвики кинулися до дверей. Хата і господарство були
обложені більшовиками в числі 30 осіб.
Замкнули одні двері, другі відчинили, вичікували готові до
стрілу. Нараз ціла товпа більшовиків подалася до дверей. Боєви
ки сипнули стрілами з автоматів і ціла товпа з криком “бандити – ура”, подалась взад. В моменті “Карпо”, між товпу, що скрилася за скиртою соломи, кинув гранату. Граната вибухнула та
80
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поранила двох більшовиків. Коли більшовики подалися до заду,
боєвики вискочили на подвір’я і в тім моменті впав наказ: “Ребята вперьод”. Більшовики, стріляючи, рушили знова. В той час82
став ранений в груди сл.п. др. “Лев”. Всі три боєвики вирвалися з оточення. “Карпо” побіг в одну сторону, а тих два в іншу. Та
сл.п. др. “Лев” не міг дальше бігти, впав на подвір’ї Ракочого
Евстахія та дострілився з пістоля.
Як виказалося пізніше, більшовики на ту хату, де була боївка,
наскочили з певними даними. Коли мати “Богдана” повідомила
Пшика Івана, щоб закликав Орната Василя, Пшик, ідучи в село,
натрапив на більшовиків коло Орната Евстахія. Більшовики його
зловили і він мусів признатися, куда йде і по якій справі та рівночасно привів більшовиків, про що твердять сусіди.
Цеї самої ночі арештували сина Пшика Івана, Пшика Ярослава з 1930 р., але рано обох випустили.
Після наскоку більшовики держали хату в окруженні аж до
рана. Рано ввійшли до хати та арештували Савчука Михайла
с. Гаврила з 1922 р., та Савчука Онофрія, літ 65.
Біля год. 12 половина відділу з двома арештованими
від’їхали до Галича, друга половина пішла до Перловець, де проводили арештування.
Слід згадати, що в часі наскоку на боєвиків, були забиті
2 більшовики і два ранені.
26.11.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “154”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 323.
Оригінал. Машинопис.
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№ 25
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА ЛІСИ
В ГАЛИЦЬКОМУ Р-НІ 29.11.1945 Р.
1 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа: облави на ліси
в Галич[ському] р-ні,
дня 29.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 28.11.[19]45 р. о год. 20, до с. Селиськ прибув з Галича спецвідділ, в якому числі невідомо та заквартирував. Як тільки більшовики ввійшли в село, дали знак білою ракетою, а потім
розташувались по квартирах поблизу шкільного будинку. Довкруги села і в місцях, де сходяться лісові стежки і дороги, поклали застави. Рівночасно заїхали до сіл: Курипів, Темирівці, Мединя, Блюдники. До Темировець заїхали аж ранком 29.11.[19]45 р.
По тім можна було сподіватися більшої облави на ліси, що й
заіснувала 29.11.[19]45 р.
Участь в облаві, крім Галич[ського] РО НКВД, взяло РО НКВД
Войнилівського, Рогатинського та Бурштинського р-нів. Інші
села, крім вище згаданих, зайняті більшовиками не були. Досвіта
до Войнилова прибули спецвідділи з Рогатина і Бурштина.
О год. 9 до Селиськ прийшла ще більша скількість більшовиків та привезли 5 полевих кухонь. Ідучи з Блюдник до Селиськ,
провірили відтинок ліса між Блюдниками а Селиськами. Відділ,
що знаходився в Курипові, зайняв відтинок ліса по Колодіїв, а
відділи з районів Войнилів, Рогатин, Бурштин, зайняли відтинок
від Войнилів–Перевозець, Войнилів–Дорогів.
Рано зі всіх сторін більшовики рушили в напрям Селиськ, які
були їх збірним пунктом. В самих Селиськах від год. 8 до 13, відбувалися сильні труси по всіх господарствах. Можна було запримітити, що шукали за криївками. В тому часі по селі проходжувалось двох старшин, які заходили до підозрілих хат, що всипані
попередньо арештованими в Селиськах, та входили в розмову з
господарями. Рівночасно при помочі дротів шукали за криївками
по лісі довкруги Селиськ. Щодо цього, то Галич[ський] р-н мав
дані про те, що в лісі знаходяться криївки СБ та інші.
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По обіді в годині 15, відділ в числі 50 чоловік зі Селиськ пішов лісом в напрям Темировець. У висліді цього в лісі над Темирівцями добули одну криївку, де впав один боєвик СБ “Олень”.
Вже вечером його забрали на фіру і Галич[ський] спецвідділ подався на Темирівці, а з інших районів кожний в свій напрям.
Переходячи через Дорогів, улаштували більшовики мітинг.
Темою мітингу було з’ясування міжнародного положення, вороже ставлення населення до рад. влади та слабі, а то й незначні
відрухи укр.-самостійницького руху. Тут для приміру наведено
смерть сл.п. “Оленя”, як було сказано “бандита з Темировець”.
У промові слід зазначити один зворот: “Хто любить рад. владу і
шанує, той гідний нашої опіки, а хто ні – то ми навчимо любити і
шанувати рад. владу, а то й примусимо”.
На останку – згадка про вибори до Верховної Ради в день
10.2.[19]46 р. та заклик, щоб приступив до цього кожний з
чистою совістю.
На цьому мітинг закінчено і спецвідділи вибралися з села.
1.12.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “154”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 257.
Оригінал. Машинопис.
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№ 26
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ “ОЛЕНЯ”,
ЧЛЕНА ОУН ТА БОЙОВИКА СБ, 29.11.1945 Р.
2 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.83
Грудень 1945 р.

Справа упадку сл.п.
“Оленя”, члена ОУН та
боєвика СБ, 29.11.[19]45 р.84
П Р О Т О К О Л.
Дня 29.11.[19]45 р. від рана відбувалася облава на частину ліса і сіл: Селиська, Темирівці, Блюдники. Від рана до вечора
спецвідділи ходили по лісі довкруги Селиськ і понад Темирівці,
не включаючи те, що проводили сильні труси в самих Селиськах.
Біля год. 3 по полудні, відділ (в якому числі, очеркнути трудно), що провадив труси в Селиськах, подався в напрям Темирівського лісу. По певнім часі було чути стріли та вибухи гранат. Як
виказалось – стала відкрита криївка рай. осередку СБ, де був
скритий тільки один боєвик рай. осередку СБ сл.п. др. “Олень”.
Враз зі стрілами та вибухами гранат доносився крик більшовиків.
По короткому часі чотирьох більшовиків вбігло в село Селиська за возом та взявши його, заїхали під ліс. Коли більшовики
добували криївку, то сл.п. “Олень” відстрілювався, а в кінці пустив собі в голову серію стрілів і так загинув.
Вони, боячись залазити до криївки, взяли одного господаря
Петрунів Григорія, наказуючи йому розкопувати, а відтак силою
вкинули в розкопаний отвір. Зі середини витягнули тіло та речі,
які там знаходилися, як папір, 2 ППШ, куртка, плащ, МП і чоботи.
Злапавши за ноги, тіло переволікли під Селиська, а звідти
повезли до Галича.
Причиною упадку могло бути:
1. Могли більшовики побачити відкритий вхід, бо це було
перед вечером.
2. Другою можливістю є – про ту криївку знав один боєвик з
окр. осередка СБ “Дунай”, який здезертирував, бо багато з на83
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селення твердило, що хтось провадив та бачили між більшовиками маскованого типа.
3. Крім цього, міг хтось підмітити те місце, про що не можна
було додуматися, але спеціяльно з приватних людей про криївку
не знав ніхто.
2.12.[19]45 р.

Справу провадив: “154”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 324.
Оригінал. Машинопис.
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№ 27
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО ПРОВІДНИКА ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ
ПЕТРА КОЗАКА-“ДОВБУША” 30.11.1945 Р.
25 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.85
Січень 1946 р.

Справа смерти рай. пров.
Галич[ського] рай. “Довбуша”,
в дні 30.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 30.11.[19]45 р. з напрямку с. Викторова надійшло до
с. Тязева Галич[ського] р-ну 18 більшовиків, що розійшлися по
кількох по селі. Двох більшовиків зайшло до хати Кричака Матвія, де квартирував “Довбуш”, рай. пров. Галич[ського] р-ну. В
хаті один з них попросив господиню їсти, а другий тим часом відчинив двері до другої кімнати, де сидів “Довбуш”, виготовлюючи
звіт. Більшовик, побачивши за столом “Довбуша”, спитав, чи тут
поміщується сільрада. “Довбуш” вхопив папашку і спрямував до
більшовика, але папашка затялася. Більшовик скористав з цього,
вистрілив в сторону “Довбуша” з кріса і ранив його в голову. Після
цього оба більшовики вибігли з хати і зловили на подвір’ї господаря, що пробував утікати, при чому стрілили вгору. На цей стріл
збіглися більшовики і почали обстрілювати хату, з якої відстрілювався “Довбуш”. За якийсь час стріли з хати замовкли і більшовики зайшли до середини та побачили забитого “Довбуша”, та
рівночасно запримітили відчинений вхід до криївки. Боячись лізти
до криївки самі, привели старого мужчину Барока Миколу, літ 50,
і силою заставили полізти провірити криївку. Коли цей виліз і сказав, що в криївці немає нікого, тоді більшовики полізли самі до
криївки і винесли звідтам такі речі: машину до писання, 300 пачок
консерв, 60 тис. крб., господарські книги та інші дрібні речі. Це все
разом і тіло “Довбуша” забрали на віз і враз із арештованим господарем виїхали до с. Сілець Єзуп[ільського] р-ну.
Про заскочення і смерть “Довбуша” довідався сот. “Явір”,
що квартирував з відділом у лісі. Та заки він встиг зайти до села,
більшовики вже були виїхали. Він заквартирував в селі, даючи
85
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поза село застави. По кількох годинах господар провадив уже
до села дві фіри більшовиків. Застава підпустила більшовиків на
близьку віддаль і відкрила по них вогонь. Більшовики поскакали з
возів та відстрілюючись, відступили назад в сторону с. Сілець. В
часі перестрілки більшовики забили господаря.
25.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 329.
Оригінал. Машинопис.
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“154”.

№ 28
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
АКЦІЙ У С. ТЯЗІВ ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ
ВІД 13.03. ДО 30.03.1946 Р.
30 квітня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.86
Квітень 1946 р.

Справа большевицьких акцій
в с. Тязів Галич[ського] р-ну,
в днях від 13.-30.3.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
13.3.[19]46 р. Галичське РО НКВД звільнило 7 заарештованих з Тязева, а саме: Чайківського Михайла, Чайківського Василя
с. Михайла, Чайківського Дмитра, Дорошенко Доню, Квасній Наталку, Проців Доню і Чорній Марію. Остання призналася, що її завербувало [РО] НКВД до агентурної роботи. Зараз вона криється
від большевиків.
14.3.[19]46 р. ніччю приїхало до села 20 большевиків
Жовтн[евого] РО НКВД разом зі стрибком Галюк Іваном с. Степана, ур. 1914 р., з с. Сілець, і за його всипою заарештували три
особи:
1. Галькович Матвія, літ 54.
2. Галькович Анну д. Матвія, ур. 1925 р.
3. Дорошенко Миколу – “Чайка”, ур. 1925 р. (стр. УПА).
Забравши арештованих, виїхали до Жовтневого. Слідуючого дня приїхало з Жовтневого автомашиною 20 большевиків
враз зі стрибками і Галькович Анною, що знала про деякі криївки, в яких крилися підпільники. Галькович Анна привела большевиків до Федик Осипа с. Николи, літ 67. Большевики обскочили
господарство і почали шукати за криївкою. Інші взяли господиню і побоями примушували її сказати, де є криївка. Та господиня,
незважаючи на побої, нічого не сказала. Тоді розлючені больше
вики розвалили піч і відкрили порожню криївку. Після цього забрали з хати все майно, ще раз побили господиню і відійшли з
Галькович Анною в другий кінець села. Там вона повела большевиків на господарство Босович Дмитра с. Пилипа, ур. 1895 р.,
де була криївка, що в ній крився в той час б. обл. [госп.] субреф.
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“Чорний” з своєю машиністкою Дорошенко Настею д. Адама,
ур. 1922 р. Большевики обступили хату і почали бити господаря,
щоби він показав вхід до криївки. Та господар не признавався.
Тоді большевики після докладних розшуків знайшли місце, де
знаходилася криївка і почали розкопувати її згори. “Чорний” з
машиністкою, бачучи безвихідне положення, з окликом: “Слава
Україні!”, пострілялися з пістолів. Большевики розкопали цілком
криївку і витягнули обох трупів, машину до писання, архів і все
те, що було в криївці, поскидали на автомашину, заарештували
господаря з жінкою Марією і однорічною дитиною, дочку Анну,
ур. 1929 р., а майно сконфіскували і перед вечером з цим усім
виїхали до Жовтневого.
Під час цього скоку на “Чорного”, Лемик Василь с. Михайла,
ур. 1922 р., вискочив з криївки, що була в Литвинець Василя, і
босий побіг до Галича зголоситися на РО НКВД. Там переночував, а слідуючого дня ранком вернув уже з документами домів.
16.3.[19]46 р. большевики з квартируючого гарнізону
арештували Боднарчук Пилипа, ур. 1906 р.
17.3.[19]46 р. приїхало з Жовтневого знова 20 большевиків
враз з Галькович Анною. Вона враз із Лемиком Василем показували большевикам, де перебувають родини підпільників. Кромі
того, показували дівчат, що співпрацювали з повстанчим рухом.
На підставі їхніх всип большевики заарештували 11 осіб, а саме:
1. Дорошенко Ірина д. Луки, ур. 1928 р.
2. Литвинець Ольга д. Мих., ур. 1929 р.
3. Дудка Анна д. Мих., ур. 1920 р.
4. Галюк Ірина д. Осипа, ур. 1925 р.
5. Ковальчук Доня д. Мих., ур. 1929 р.
6. Босович Анна д. Олекси, ур. 1926 р.
7. Ленюк Доня д. Максима, ур. 1925 р.
8. Галюк Доня д. Степана, ур. 1929 р.
9. Литвинець Василь с. Федора, ур. 1893 р. (за те, що в нього
крився цей сам Лемик, що до нього привів).
10. Босович Гнат с. Петра, ур. 1897 р.
11. Пахалючук Василь с. Григорія, ур. 1895 р. (за те, що носив Лемикови їсти).
19.3.[19]46 р. Галькович Анна враз з Лемиком привели
большевиків до господаря Стасюка, що в нього в криївці крилося
двох мужчин від ЧА: Босович Петро с. Семена, ур. 1919 р., і Стасюк Петро с. Івана, ур. 1925 р. Вони оба здалися живими і їх відставили до Галича. Після цього Галькович привела большевиків
до Дорошенко Анни, де большевики відкрили порожню криївку.
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Звідсіля Лемик попровадив большевиків до Ковальчук Василя,
ур. 1920 р., що крився від ЧА і сказав, що Ковальчук робить взуття для УПА та має магазин шкіри. В хаті большевики сильно побили молодшого брата і сестру Ковальчука, щоби вони показали криївку, але нічого не довідалися. Після цього перевели трус і
знайшли в стайні сховок, з якого забрали троха шкіри, ограбили
все, що було в хаті, і пішли до Дорошенко Доні д. Олекси. Лемик
сказав, що в неї є магазин товщів. Большевики розвалили піч і
сильно побили господиню, щоби та показала, де є криївка. Господиня показала під оборогом яму та в ній большевики нічого
не знайшли. Господиню заарештували, а другого дня звільнили.
Опісля Лемик привів большевиків до Гресько Марії і сказав, що в
неї є магазин “Чорного”. Господиня втекла з дому, а большевики
ограбили все, що було в хаті, і виїхали.
20.3.[19]46 р. Галькович привела большевиків до Федик
Осипа, в якого була криївка. Галькович сказала, що в цього господаря є магазин “Чорного” і криється кущ. “Гаєвий” і станичний
“Іскра”. Большевики відкрили криївку і забрали з неї переховувані там текстильні товари та 5.000 крб.
28.3.[19]46 р. Лемик і Галькович привели большевиків до
Ковальчук Федора, літ 54, що переховував деякі товари “Чорного”. Господар втік, а большевики віднайшли криївку і забрали з
неї дві машини до писання, шкіру, папір, кальку та канц. приладдя. Після того ограбили цілком господаря і відійшли.
Тепер Галькович Анна і Лемик Василь сидять в селі з больше
виками. Лемик говорить, що він нічого не всипав, а хто посмів би
щось проти нього говорити, то він виб’є буками, або повісить.
30.4.[19]46 р.87

“Я-133”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 311-311 зв.
Оригінал. Машинопис.
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№ 29
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗҐВАЛТУВАННЯ
ДВОХ ДІВЧАТ У С. КОМАРІВ ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ
3.04.1946 Р.
3 червня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Квітень 1946 р.

Справа знасилування
двох дівчат в с. Комарові
Галич[ського] р-ну,
3.4.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.4.[19]46 р. о год. 22, квартируючі в Комарові большевики заарештували в селі дві дівчини: Мельничук Марію д. Трофима, ур. 1925 р., і Затварницьку Марію д. Михайла, ур. 1924 р.
Їх заарештовано за приналежність до хорового гуртка при УОТ-і
в тому ж селі. Це виявилось через знайдення большевиками
знимки хорового гуртка в Баляса Василя с. Андрія. Арештованих
питали большевики про місцевих підпільників та тих, що разом з
ними були на знимці.
Слідуючого дня під час допитів, на яких їх сильно били, виводили дівчат з хати до стодоли і там знасилували. Затварницька
Марія до вечера була знасилувана 4 рази, а Мельничук Марія
10 разів. Коли дівчата боронилися і кричали, большевики грозили їм тюрмою та розстрілом. Кромі того, Мельничук Марія була
ще знасилувана в двох слідуючих днях. Після таких допитів і насильств дівчат збили так, що Мельничук Марії виломали руку і
повикручували ноги, а тіла обох були покриті синяками.
6.4.[19]46 р. перед вечером арештованих дівчат випустили.
3.6.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 307.
Оригінал. Машинопис.
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№ 30
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУ
БУРКУН ТЕКЛІ І ЇЇ ДВОХ ДОЧОК У С. СЕЛИЩЕ
ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ 18.03.-19.03.1946 Р.

16 червня 1946 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.88
Квітень 1946 р.

Справа арешту Буркун
Теклі і її двох дочок
в с. Селиська Галич[ського]
р-ну, в днях 18 і 19.3.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Під час зимової бльокади квартируючі в с. Селиська
большевики та енкаведисти стало розпитували за Буркун Тек
лею ж. Олекси, літ 42, та її дочками – Марією, ур. 1925 р., б. чл.
жін. сітки, та Антониною, ур. 1929 р. Вони обидві допомагали
підпільникам та через всипу крилися. Їх мати крилася також, бо
большевики намагалися і її зловити. Буркун Марія перебувала в
Куриляк Насті таки в свойому селі. Большевики кілька разів питали Куриляк Настю, що це за дівчина, але тому, що вона малого
росту і виглядає на 13-літню, господиня відповіла, що це її дочка,
яка ще ходить до школи. Буркун Текля часто ночувала в Потурай
Марії, що є с/о Галицького РО НКВД.
18.3.[19]46 р. о год. 22, большевики з гарнізону наскочили на хати Куриляк Насті і Потурай Марії, і заарештували Буркун
Теклю і її дочку Марію. Рівночасно заарештували і Потурай Марію, щоб замаскувати всипу. Арештованих завели до сільради,
звідкіль Потурай Марію пустили. Слідуючого дня о год. 9 провадили обох арештованих до Галича. На дорозі в селі зловили ще й
другу дочку Антонину та забрали вже всіх трьох разом. В Галичі
Буркун Марію оставили на РО НКВД, а маму з дочкою Антониною
передали на пересильний пункт.
В другій половині травня 1946 р. всіх трьох звільнено по
попередньому заангажуванні до агентурної роботи. Вони вернули до села і дальше всі три криються, а енкаведисти за ними шукають, як і попередньо.
16.6.[19]46 р.

“128”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 53.
Оригінал. Машинопис.
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№ 31
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ БОЇВКИ
ГАЛИЦЬКОГО РВ УНКВС У С. СЕЛИЩЕ
ГАЛИЦЬКОГО Р-НУ 9.06.-10.06.1946 Р.
16 червня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.89
Червень 1946 р.

Справа акції боївки
Галич[ського] РО НКВД в
с. Селиська Галичського р.,
9 і 10.6.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.6.[19]46 р. о год. 11, до с. Селиська заїхав оперупов.
Галичського РО НКВД Коростеньов з боївкою в числі 8 чоловік.
В селі зайшов до штабу квартируючого тут ще від 3.6.[19]46 р.
спецвідділу. Зі штабу пішов селом, відвідуючи майже кожну хату,
при тому задержався найдовше в Потурай Марії. Після цих відвідин від’їхав назад до Галича.
9.6.[19]46 р. приїхав знова до села з 10 большевиками та
вступив, як і попереднього дня, до штабу квартируючого спецвідділу. Тут взяв собі кількох большевиків і разом з боївкою почав переводити труси по цілому селі, не минаючи ні одного господарства, кромі тих, де квартирували большевики. Найсильніші
труси проведені були в Куриляк Івана с. Василя, Буркун Олекси
с. Дмитра, Базилів Анни ж. Олекси, Млічковської Анни ж. Евгена, Базилів Василя с. Андрія і Ільків Петра с. Петра. Під час трусів
большевики грабили населення, забираючи зі скринь убрання,
полотно і інші речі, незважаючи на опір людей, що ставали в обороні свойого майна. Під час цих грабежей тяжко побили Базилів
Анну ж. Олекси. О год. 13 Коростеньов із відділом большевиків
перевів облаву на людей, що після Богослуження виходили з
церкви, думаючи, що між ними є загрожені одиниці. Під час цієї
облави зловили большевики ок. 20 жінок і завели їх в частину
села від с. Блюдники та заставили копати рови і робити порядки
по хатах, де квартирували большевики. Так під конвоєм працювали жінки аж до вечора.
89
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10.6.[19]46 р. о год. 4, наскочив Коростеньов з боївкою
на господарство Ільків Петра с. Василя, літ 50. В першу чергу
сильно побили господаря і його жінку Марію, літ 45, а опісля почали грабити. Забрали взуття, одяг, полотно, мед і інші речі, а в
кінці заарештували господаря і запровадили до штабу кварти
руючого спецвідділу, що містився у Футерко Марії ж. Петра.
Опісля наскочили на господарство Куриляк Василя, літ 56.
В хаті питали господаря, де знаходиться його дочка Анна. Господар відповів, що дочки Анни не має, а та, що є, сидить вдома.
Коростеньов сказав господареві: “Ми ще її спіймаємо та приведемо тобі показати. Ми знаємо точно, що вона криється по інших
селах”. Після цього почала його боївка грабити, що попало під
руки. Забрали шевську машину та приладдя, одяг, більшу кількість меду і багато інших речей. Відходячи, стягнули з господаря
останню блюзку, що мав на собі. Забравши награбоване майно
та заарештованого Ільків Петра, від’їхав Коростеньов з боївкою
до Галича.
На арешт Ільків Петра зложилося те, що він був два рази
завербований на с/о і про це говорив населенню, розказуючи
навіть, в який спосіб його вербували. При тому зазначував, що
кожний завербований повинен зголоситися до органів СБ. Кромі того, останньо звертав увагу Потурай Марії (с/о Галич[ського]
РО НКВД), щоб та зірвала всякий контакт з большевиками.
16.6.[19]46 р.

“128”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 411.
Оригінал. Машинопис.
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Станиславівський район (ч. 2) (№ 32-53).
№ 32
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. ПАВЕЛЧЕ
ТА СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ НАДРАЙОННОГО
ПРОВІДНИКА ОУН СТАНИСЛАВІВЩИНИ
ІВАНА ЯНКА-“ВІКТОРА”
11 червня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а90.
Червень 1945 р.

До справи облави в с. Павелче.
Справа смерті
сл.п. пр. “Віктора”.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.VІ.[19]45 р. в год. 2.30 хв. (за моск. часом), ішло
10-ть большевиків зі Станиславова на заставу між Павелче а
Ямницю. В той час надрай. провідник д. “Віктор” їхав конем зі
своїм спецкурієром з Ямниці до Угринова Горішного. На краю
села Ямниця провідника стрінули большевики. Крикнувши “стой”,
вистрілили серію з папашки і ранили його в груди. Провідник скочив з коня і поранений ще втік до села. Большевики його не догоняли, а пішли дальше своєю дорогою. Будучи тяжко ранений,
пр. “Віктор” 9.VІ.[19]45 р. в 0.40 хв. за моск. часом помер.
Постій 11.VI.1945 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 103.
Оригінал. Рукопис.

90
У верхньому правому куті документу напис олівцем: 11.6.1945 р.;
посередині – напис червоним чорнилом: Спр. ч.5/ІІ Г.
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№ 33
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ ЧОТОВОГО
“СИЧА” В С. ЯМНИЦЯ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
17.06.1945 Р.

25 червня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.91
Червень 1945 р.

Справа смерті чет.
“Сича” в с. Ямниця
дня 17.VI.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 17.VI.[19]45 р. в лісі Стінка, що тягнеться вздовж ріки
Бистриці поміж с. Колодіївкою і с. Ямницею. В цьому лісі квартирував чет. “Сич” з четою. В год. 14-й по полудні, “Сич” з двома стрільцями “Туром” і “Сталем” почали переправлятися кіньми через Бистрицю до с. Ямниця. Саме в той час надійшло
14-ть більшовиків лісом Стінкою зі сторони Єзуполя понад ріку
Бистрицю. Зауваживши др. “Сича” зі стрільцями, вони почали
стріляти. Почувши за собою стріли, “Сич” зі стрільцями скочили
у воду і почали плисти на другий берег ріки в сторону с. Ямни
ці. Більшовики бігли і стріляли, і так від стрілів став забитий
серед ріки і поплив з водою стр. “Тур”. “Сич” доплив до берега
і почав стрибками бігти до корчів, в тім став тяжко ранений розривною кулею в ногу і впав, не маючи сили дальше бігти, відкинув від себе пістоль в корчі (потім знайшли наші хлопці). “Сталь”
став ранений в руку і утік полем до села. Зброї вони коло себе
не мали і не відстрілювались. Більшовики побачивши, що вже
двох забили, а третий утік, перебрели ріку, взяли зі села фіру і
раненого “Сича” перевезли до с. Ямниця і скинули коло с/ради.
На то над’їхали автом зі сторони с. Тязова ще кількох більшовиків, а побачивши гурт людей і тих більшовиків, спитали, що то є.
Більшовики відповіли, що ранили одного бандерівця, а ті сказали добити, бо як він вилічиться, то їх поб’є і з них жид витягнув
пістоль і добив його. Того дня в селі більше нічого не сталося.
Більшовики разом посідали на авто і поїхали до Станиславова.
Постій 25.VI.[19]45 р.

“Е-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 309.
Оригінал. Рукопис.
Подібний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 310.
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№ 34
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. ЯМНИЦЯ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ І ЛІСІ СТІНКА
ВІД 17.09. ДО 23.09.1945 Р.
25 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.92
Вересень 1945 р.

Справа: облави в с. Ямниці
і ліс Стінку, Станисл[авівського] р-ну,
в дні 17.9.[19]45 р. до 23.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 17.9.1945 р. о год. 8-ій рано, район при помочі спецвідділу військ НКВД в числі около 100 осіб, озброєні в кулемети
(Дехтярова), ППШ і кріси, заїхали до с. Ямниці. Заїхавши в село,
коло сільради стали і кількох їх зайшло до сільради, а решта пішли в село збирати контингент. Крім збирання контингенту, робили розшуки за бункрами. До розшуків уживали довгих дротів
і штиків. Шукали по стодолах, стрихах та оборогах, але не знайшли нічого і нікого не арештували. Зібравши троха контингенту, всі вище згадані більшовики зібралися коло сільради і о
год. 16-ій виїхали до Станиславова.
Дня 18.9.[19]45 р. о год. 3-ій, зі сторони Станиславова надійшло около 150 більшовиків спецвідділу військ НКВД, озброєні
в кулемети Дехтярова, ППШ і кріси. Підійшовши під село, розложили застави в долішньому кінці села, над рікою Бистрицею.
Коли почало розвиднятись, частина їх перейшла через ріку до
ліса Стінки. Там почали робити розшуки і при тім зловили двох
мужчин, котрі ще не вспіли сховатись до бункру, а саме: Місюк
Василь с. Михайла, ур. 1923 р. в с. Вовчинець Станиславівського рай., член ОУН під пс. “Смілий” (після перевірки кадрів відсепарований від орг. роботи), Новицький Михайло с. Дмитра,
ур. 1920 р. в с. Вовчинець Станиславівського рай. (б. боївкар СБ
під пс. “Олень”). Оба згадані ховалися без зброї. Рівно ж зловили двох молодих хлопців, котрі несли снідання вище згаданим. Ці
хлопці – це Парипа Дмитро, літ 13, і Підгаєцький Ярослав, літ 15.
Також знайшли кілька порожніх бункрів, в котрих знайшли баньки з ямницької молочарні, забрані рай. боївкою. О год. 16-ій зі92
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йшли назад до села, забравши зі собою чотирьох зловлених. В
долішньому кінці села Ямниці частина згаданого спецвідділу робила розшуки за бункрами, але помимо сильних трусів, не злов
лено нікого. О год. 17-ій всі більшовики зібрались коло сільради і
від’їхали до Станиславова.
Дня 19.9.[19]45 р. о год. 5-ій, зі сторони с. Клузева надійшов
спецвідділ військ НКВД в числі 100 осіб. Ідучи понад ріку Бистрицю, часто пострілювали в Стінку, думаючи, що хтось буде відстрілюватися. Підійшовши під село, розійшлися по полі і зловили
двох мужчин, які працювали на полі: Грицюк Гаврила, літ 28, Деркач Василя, літ 20. Оба з Ямниці. (Забрано їх до Станиславова, а
вечером випущено). З поля пішли більшовики в село і почали робити розшуки. В 9-ій год. приїхав рай. в числі 30 осіб. Заїхавши
автом коло сільради, поскакали, а 20 з них побігли до госп. Савчука Андрія, де почали сильно шукати за бункром, перекопуючи
землю. Шукали 4 год. і не знайшли нічого. На відході цілковито
зграбували господаря та заявили, що як його син Антін не зголоситься, то вони сконфіскують маєток, а його вивезуть на Сибір.
При розшуках зловили Дорошенка Богдана, який приїхав з Німеччини, та по провірці документів в сільраді його пустили з тим,
що другого дня мав зголоситися до праці в районі. О год. 11-ій
сиділи в сільраді і жартували, голова райвиконкому Одінцов,
секретар райпарткому Майборода, Візеренко і багато інших. В
часі жартів, Майборода витягнув розбезпечений пістоль і необережно стрілив у живіт підполк. НКГБ, котрий зараз помер. Район
і військо дальше проводили облаву і збирали контингент. В часі
облави більше нікого не зловили і о год. 16-ій виїхали до Стани
славова.
Дня 20.9.[19]45 р. о год. 1-ій, зі сторони Галича надійшло
25 більшовиків спецвідділу військ НКВД (між якими було багато
стрибків) і заквартирували в долішнім кінці села. Цеї самої ночі
прийшов зі сторони Станиславова спецвідділ військ НКВД і також заквартирували в долішнім кінці села. Вночі перебравшись
в цивільне убрання, ходили по селі і просили їсти, говорячи, що
вони йдуть від “Різуна” і дуже голодні. Деякі ходили і будили господарів, щоби вели їх до різних провідників, бо вони мають дуже
важні і алярмові справи. Коли господарі відмовлялись, вони казали: “Що ви нас не пізнаєте, та ми вчора у вас були”. Господарі
це їм заперечували і казали, що до них ніхто ніколи не приходив
і таких як вони також не знають. Після таких заперечень, більшовики відходили. Інші більшовики ходили по хатах та грабували.
Так ходили цілу ніч. Рано о год. 5-ій, всі пішли у ліс Стінку і ро-
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били там розшуки, але нікого не зловили. Не знайшовши нікого,
виїхали о год. 15-ій до Станиславова.
Дня 21.9.[19]45 р. о год. 10-ій, приїхав до села район в числі
30 осіб та почав зганяти людей на мітинг. Зігнавши людей, голова райвиконкому зачав мітинг. На мітингу говорили на тему здачі
контингенту, при чому називали населення бандитами за те, що
воно не здало в 100% і достроково контингент. По мітингу розійшлися по селі на обід. По обіді ходили по господарях, шукали
за збіжжам і де тільки знайшли молочене, то забирали. Рівночасно шукали за бункрами. Не знайшовши нічого, о год. 17-ій всі
більшовики зібралися і виїхали до Станиславова.
Вечером о год. 21-ій цього дня, спецвідділ військ НКВД
в числі около 300 осіб заїхали до села і заквартирували в госп.
Ребрик Анни. Рано 22.9.[19]45 р. о год. 5-ій, всі квартируючі більшовики розійшлися по селі та почали робити розшуки. О
год. 7-ій до них приїхав район в числі 35 осіб, з начальником РВ
НКВД Куцим. Всі разом дальше ходили по селі та переводили
труси по господарях. В деяких місцях зривали по хатах підлогу,
але мимо цього нічого не знайшли. Перед вечером зібралися всі
коло Ребрик Анни, в котрої квартирував штаб, коли почало смеркатись, розставили застави над рікою Бистрицею, думаючи, що
зловлять тих, що будуть вертатися з ліса до села. Ці застави держали цілу ніч, але не зловили нікого.
Дня 23.9.[19]45 р. переводили розшуки по полю над рікою
Бистрицею, але також без успіхів. На вистріл з кріса, всі більшовики зібралися знову коло Ребрик Анни, звідки виїхали до Стани
славова.
Причиною облави є всип зловленого більшовиками боївкаря
пров. “Всеволода” під пс. “Забіяка”, який знав добре село Ямницю і всі рухи, які там відбувалися.
25.9.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “Е-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 147-148.
Оригінал. Машинопис.
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№ 35
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. ПІДПЕЧЕРИ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
28.09.1945 Р.
3 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Вересень 1945 р.

Справа: облави в селі
Підпечари Станиславівського р-ну,
в дні 28.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 28.9.[19]45 р. в год. 2-й, зі сторони Станиславова і села Підлужа надійшло около 250 більшовиків спецвідділу
військ НКВД і обложили село заставами від сторони села Підлужа і м. Тисмениці та села Угорник. Ранком в год. 4-й, увійшли
до села на вистріл зеленої ракети. Частина їх залишилася по
заставах на вище згаданих місцях. Увійшовши до села, почали
робити сильні труси на горі Когутівці (частина села). До розшуків уживали довгих дротів і штиків на крісах. При розшуках відкрили бункер у господаря Гереги Юрка с. Матія, літ около 48,
і заарештували його. На час облави в цім бункрі ніхто не сидів.
Відкрили його тому, що був всипаний агентом НКВД Клейнотою
Дмитром с. Михайла з 1926 р., котрий доніс на НКВД, що у повище згаданого господаря Гереги Юрка квартирує “Юра”, що
працює при СБ. Також сильно шукали по сусідах вище згаданого господаря, де думали знайти “Юру”, або когось з його боївкарів. Але помимо сильних розшуків, не знайшли нікого. Під час
цієї облави перевіряли документи деяких осіб. При перевірці документів стала арештована Бойчук Марія д. Осипа з 1924 р., бувша рай. організаційна Лисецького р-ну псевдо “Уляна”. Вона вже
раз була арештована і сиділа на НКВД, а потім стала випущена.
По випущенню була перевірена органами СБ і стала відсепарована від організаційної роботи. Потім перебувала при родичах
дома. Овчар Марія д. Олекси з 1926 р., арештована з невідомих
причин, сама не організована. Артас Марія ж. Михайла, літ около 35, арештована за свого сина, котрий криється. Арештована
і змісця випущена Похила Варвара д. Михайла (бувша станична
зв’язкова), котра вже була арештована і випущена начальником
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УНКВД у Станиславові. Більше нікого не знайшли, ані не арештували. Штаб вище згаданого спецвідділу поміщувався в с/раді.
Забравши усіх арештованих і на вистріл зеленої ракети всі
більшовики зібралися коло с/ради і в год. 16-й виїхали до Стани
славова.
Причина облави, як повище згадано, на всип агента УНКВД
Клейноти Дмитра с. Михайла з 1926 р., котрий працював у
Станиславові, деколи приходив додому в селі Підпечарах, а при
тім провадив розвідку про всі наші рухи, які там відбувалися і про
все доносив на УНКВД у Станиславові.
3.10.1945 р.

Матеріяли прийняв: “Е-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 152.
Оригінал. Машинопис.
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№ 36
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. УГРИНІВ ГОРІШНИЙ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
29.09.1945 Р.
3 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.93
Вересень 1945 р.

Справа: облави в селі
Угринів Горішний
Станиславівського р-ну,
в дні 29.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 29.9.[19]45 р. в год. 4-ій, зі сторони Станиславова
під’їхав автами під село Угринів Горішний спецвідділ військ НКВД
в силі около 150 осіб, озброєний в кулемети, папашки і кріси.
Під’їхавши під село, обложили його заставами зі сторони села
Рибне, Павелча і Ямниці. Після цього увійшли до села, зали
шаючи на вище згаданих місцях застави з кількох більшовиків.
Увійшовши в село, почали робити труси по хатах, стодолах, стайнях і оборогах. До розшуків уживали довгих дротів і штиків на крісах. Одначе при розшуках не знайшли ані одного бункра і нікого
не зловили, ані не заарештували. Переходячи селом, провіряли
документи деяких громадян, притримали при тім Маланюка Михайла с. Василя з 1925 р. народження, котрий кілька днів перед
облавою приїхав з Німеччини. Перевіряли його в нього дома в
присутности родичів. По перевірці казали йому зголоситися до
роботи. Штаб згаданого спецвідділу поміщувався у с/раді. На
обід ходили до голови с/ради Саветчука Романа, а військо ішло
по хатах, роблячи розшуки за “бандитами”. По обіді, не знайшов
ши нікого, в год. 12-й виїхали всі разом до Станиславова.
Причина облави: дня 28.9.[19]45 р. вечором кілька фір
більшовиків, їдучи зі сторони м. Калуша в числі около 25 чол., заквартирували у крайних хатах села Угринова Горішного, попри
гостинець Станиславів–Калуш. Там вони попились і один з них
п’яний, пішов до села, що лежить від тих хатів около 1 км. По дорозі цей більшовик пустив 2-і короткі серії з папашки в сторону
тих хат, в котрих вони квартирували. Решта більшовиків, почув93
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ши стріли в їх сторону, почали кричати, що їх “бандити” окружили і створили сильний вогонь з 2-х кулеметів, папашок і крісів.
Коли цей більшовик вже більше не стріляв, вони також припинили стрілянину, але до рана не спали і тримали застави, помимо
того, що цей більшовик вернув зі села. Рівночасно вночі повідомили район, що до них зі села стріляли бандерівці. З тої причини
район, при помочі спецвідділу, робив облаву, котра не принесла
їм жодної користи, ані вислідів.
3.10.1945 р.

Матеріяли прийняв: “Е-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 151.
Оригінал. Машинопис.
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№ 37
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУ В
С. МИКИТИНЦІ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
1.10.1945 Р.

5 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.94
Вересень 1945 р.

Справа: арешту в селі
Микитинцях Станиславівського
р-ну, в дні 1.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.10.[19]45 р. в год. 5-й, з напрямку Станиславова приїхало тягаровим автом до села около 30-ть НКВД-истів і стали
коло с/ради. Подивившись на список, котрий мали зі собою,
розбіглись малими групками по селі. Несподівано обскочили
кілька хат і таким чином арештували оцих дівчат:
1. Сидух Доня
дочка Василя з 1923 р. (“Орися”,
			
ст. господар)
2. Креховецька Марія –//– Стефана з 1921 р. (курієрка)
3. Шевчук Марія
–//– Гриня
з 1923 р. (куткова)
4. Паращук Доня
–//– Михайла з 1923 р. (курієрка)
5. Гнатишин Марія
–//– –//–
з 1927 р. (зв’язкова)
6. Довган Тетяна
жінка –//–
з 1919 р. (куткова)
7. Шевчук Марія
дочка Матія з 1920 р. ( –//– )
8. Шевчук Михайло син Прокопа з 1928 р. (не організований)
9. Максимів Тетяна дочка Семена з 1922 р. під псевдом “Надія”,
станична сітки. До неї прийшли згадані НКВД-исти до хати і питали,
як вона називається, вона їм сказала і вискочила через вікно, та й
почала утікати, більшовики почали за нею стріляти і кричати, щоби
стала, та вона, незважаючи на їх крики, ні стріли, утікала дальше.
Тоді більшовики пустили за нею серію з папашки і забили її на городі. Мамі забитої Тетяни сказали, іди забери собі дочку. Звідти пішли
до с/ради. Арештування переводило УНКВД зі Станиславова. Зібравши всіх повище згаданих дівчат коло с/ради, всі більшовики разом з ними в год. 8-й виїхали автом до Станиславова.
5.10.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “Е-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 34.
Оригінал. Машинопис.
94
У верхньому правому куті документу напис зеленим чорнилом:
Спр. ч.48/ІІ Б.
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№ 38
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. РИБНЕ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 18.10.1945 Р.

20 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Рибнім
Станисл[авівського] р-ну,
в дні 18.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.10.[19]45 р. о год. 15, зі сторони Станиславова за
йшов до села спецвідділ військ НКВД в числі около 50 чоловік,
озброєні в 4 кулемети, ППШ і кріси. Зайшовши до села, розійшлися по кількох і почали переводити труси по обістях, хатах,
стодолах, стайнях і оборогах. До розшуків уживали довгих дротів
і штиків. При розшуках нічого не знайшли. Крім цього, провіряли
документи у громадян. При перевірці документів застукали в хаті
господаря Галька Івана с. Онофрія, літ около 45, двох стрільців
УПА з кур. “Хмари” – “Веселого” і “Незнаного”. Стрільці почали
стріляти і при тім тяжко ранили одного більшовика, а самі вицофали до ліса. По цім більшовики почали робити сильний трус в
цього господаря, шукаючи за криївкою. Не знайшовши нічого,
на відході ограбили господаря. Так ходили по селі до вечора.
Смерком десятники принесли більшовикам вечерю до читальні,
де вони всі квартирували. Вечером зайшли до господині Галько
Анни ж. Онофрія, літ около 40, і ограбили її. При розшуках питали людей, чи в селі є бандити. Госп. Качкан Дарія ж. Онофрія, літ
около 40, сказала більшовикам, що в селі нікого нема з бандитів,
як хочете, то йдіть за ними до ліса. Причиною облави був рей
дуючий відділ, що переходив селами попід Чорний ліс, проводячи розвідку за відділами УПА.
Ранком дня 19.10.[19]45 р. о год. 4, виїхав в напрям с. Гутиськ. Командантом цього відділу був майор (назвисько невідоме), середнього росту, обличчя овальне, чорне, заріст чорний,
убраний був в зелений суконний уніформ, в райтках і чоботях,
озброєний був в ППШ і пістолю.
20.10.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 209.
Оригінал. Машинопис.
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“Я-143”.

№ 39
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. РИБНЕ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 25.10.1945 Р.

29 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Рибнім
Станисл[авівського] р-ну,
в дні 25.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 25.10.[19]45 р. о год. 1, зі сторони Станиславова наді
йшов до села спецвідділ військ НКВД в числі около 120 чоловік,
озброєні в кулемети, ППШ і кріси. Прийшовши під село, розложили застави від сторони ліса і села Павелче. Так простояли до ранку. О год. 4, залишаючи на вище згаданих місцях застави з кількох
більшовиків, решта увійшла до села і почала робити труси і розшуки за криївками. До розшуків уживали довгих дротів і штиків. Розшуки переводили на обістях, в хатах, стодолах, стайнях і оборогах.
Криївок не відкрито жодних. Разом з більшовиками був б. спецкурієр ком. “Різуна” під пс. “Щиглик”, котрий попередньо був злов
лений в Карпатах. Цей “Щиглик” знав також багато людей з цього
села, бо часто там заходив за харчами. Так він зайшов до господині Басюк Варвари д. Михайла, ур. 1922 р., сестри станичного “Степового”, і питав, де є її брат. Господиня сказала, що зовсім не має
брата і він відійшов з нічим. Рівночасно більшовики перевіряли документи у громадян по хатах і при тім заарештували:
1. Басюк Дарію д. Онофрія, ур. 1921 р. (за сестру ст. санітарку “Марусю”)
2. Ходинську Настю д. Василя, ур. 1928 р. (курієрка)
3. Мачкур Ярослава с. Олекси, ур. 1928 р. (не організований).
Штаб цього відділу поміщувався в читальні. О год. 3 всі
більшовики зібралися разом і забравши арештованих, виїхали в
сторону с. Павелче.
Другого дня арештованих випустили. Вони сиділи на РО
НКВД в Станиславові. На протоколі питали їх, де знаходиться
станичний “Степовий” і коли приходять до села стрільці з УПА.
Випущені говорять, що на НКВД зовсім до нічого не призналися.
29.10.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 211.
Оригінал. Машинопис.
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№ 40
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ СТЯГАННЯ
ПОДАТКУ І КОНТИНГЕНТУ В С. ПІДПЕЧЕРИ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 27.10.1945 Р.
30 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: стягання податку і контингенту
в с. Підпечарах Станисл[авівського] р-ну,
в дні 27.Х.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 27.Х.[19]45 р. о год. 10, до с. Підпечар Стани
сл[авівського] р-ну заїхало автом 20 більшовиків в справі збирання податку і контингенту. Більшовики стали коло сільради, а
авто від’їхало знова до Станиславова. Разом з ними був місцевий вислужник Склеповий Никола с. Йосифа, ур. 1921 р., який
працює на РО НКВД. Від сільради більшовики розійшлися по
кількох чоловік та ходили по хатах, до тих господарів, що ще не
здали контингенту або не заплатили податку.
Згаданий Склеповий, як місцевий, водив більшовиків по
селі. Так він зайшов з Візеренком (зав. райфінвідділу) і ще один
більшовик, недалеко від сільради. Довідавшись, що Склеповий
з двома більшовиками є на селі, відлучений від решта більшовиків, рай. слід. СБ “Андрій” з трьома боївкарями “Богданом”,
“Степовим” і “Морозенком” хотіли зліквідувати його. При дорозі, котрою мали йти більшовики, “Андрій” зробив засідку між
хатами. Коли Склеповий з більшовиками показався на дорозі,
“Богдан” пустив до них серію з автомата і тяжко ранив одного
більшовика в руку. Візеренко був ще в хаті, а почувши стріли, в
поспіху залишив торбу і скоро вискочив надвір та долучив до тих
двох. Вони відстрілюючися з пістолів, почали відступати в сторону сільради. “Андрій” перебіг їм дорогу та хотів їх побити з ППС,
але набої не спалювали, бо були замоклі і Склеповий з більшовиками втік. Решта більшовиків, що були коло сільради і в селі,
почувши стріли, залишили все і повтікали з села в цвинтар. Там
зайнявши становища, чекали. Рівночасно вислали двох більшовиків кіньми до Станиславова, які заалярмували РО НКВД. З РО
НКВД зателефонували до Тисмениці і протягом 15 хв. з Тисмени-
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ці через поле розстрільною надійшло около 50 більшовиків. Ідучи
полем, стріляли і при тім тяжко ранили Винничука Гриця с. Івана,
ур. 1907 р., котрий копав на полі бараболю (крився від ЧА), другого дня помер. “Андрій” з боївкарями, забравши торбу Візеренка, відступив до ліса.
Зі Станиславова приїхало 2 панцирні авта і около
100 більшовиків. Переходячи поміж хати, робили поверховий
трус і питали людей, де є ті бандити, що до них стріляли. Під час
трусу застукали більшовики в хаті Веляника Михайла с. Петра,
ур. 1923 р. (приїхав з Німеччини – крився). Він вискочив через
вікно і почав втікати, при чому став забитий. Походивши по селі,
більшовики зібралися коло сільради і о год. 17-ій одні виїхали до
Станиславова, а другі відійшли до Тисмениці.
30.Х.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 186.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 212.
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№ 41
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАНЬ У
С. ПАСІЧНА СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
26.10.1945 Р.
31 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: арештувань в с. Пасічна
Станиславівського р-ну, в дні
26.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 26.10.[19]45 р. о год. 10, зі Станиславова до села зайшло 16 більшовиків з РО НКВД і зробили трус в кількох хатах, де
попередньо перебували стрільці УПА. Між іншим зробили трус в
господаря Федика Николи с. Петра, з 1887 р., у котрого квартирували б. боївкарі “Тирси” “Тарас” і “Славко” і стрілець УПА з чоти
“Миші” “Вечірний”. Під час трусу відкрито криївку, з котрої завчасу вийшли згадані стрільці і скрилися в сіні. Як тільки більшовики
вийшли з цього подвір’я, стрільці зараз кіньми втекли до ліса. Також зайшли більшовики до господаря Семкова Василя с. Якова,
ур. 1895 р. У цего господаря більшовики відкрили криївку, в якій
лежав ранений стрілець УПА з чоти “Миші” під пс. “Боян” (правдиве прізвище невідоме). Він застуканий більшовиками, почав
до них стріляти, а коли побачив безвихідне положення, розірвав
себе гранатою.
Так більшовики перевели в кількох господарів труси і при тім
когось з родини арештували. Таким чином стали арештовані слідуючі особи:
1. Семків Василь с. Якова
ур. 1895 р. (відкрито криївку,
		
де був “Боян”)
2. –//– Михайло с. Василя
–//– 1919 р. ( –//– –//– –//–)
3. Вінтоняк Любомира д. Олек. –//– 1929 р. (станична
			
санітарка)
4. Литанюк Софія д. Николи
–//– 1926 р. (куткова)
5. Веретко Софія д. Романа
–//– 1924 р. ( –//– )
6. Савяк Ольга д. Олекси
–//– 1929 р. (не організована)
7. Лотоцька Марія д. Николи
–//– 1913 р. (не організована)
8. Голинська Анна д. Михайла –//– 1917 р.
( –//– )
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9. Максимець Никола с. Івана –//– 1911 р. (б. стрибок
			
РО НКВД)
10. Савяк Никола с. Степана
–//– 1902 р.
( –//– )
11. Федик Никола с. Петра
–//– 1897 р. (відкрито криївку).
Зібравши всіх цих арештованих о год. 13 відійшли до Стани
славова. Арештованих запровадили на РО НКВД на Софіївці.
Звільнені цього дня о год. 17, говорять, що звільнили їх тому, що
голова сільради Бандурак Никола с. Дмитра, ур. 1909 р., ствердив, що вони нічого не винні. Арештування відбулось на всип Сікердея, котрий недавно прийшов до Пасічної, а працює в Стани
славові.
31.10.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 37.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 36.
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№ 42
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. РИБНЕ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 28.10.1945 Р.
31 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.95
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Рибнім
Станисл[авівського] р-ну,
в дні 28.Х.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 28.Х.[19]45 р. о год. 5, зі сторони сусідного села Павелча заїхав до села спецвідділ кінноти військ УНКВД в числі
около 50 кіннотчиків, озброєні в шаблі, кріси, ППШ і кавалерійські кулемети (вигляд Дехтярова, але коротші). Крім цих, до села
приїхало пізніше ще 9 більшовиків на трьох возах. Кіннотчики,
в’їзджаючи до села, лишили під селом кінні застави, від сторони
с. Павелче і ліса. В селі роз’їхалися поміж хати, поприпинали коні
на подвір’ях, а самі почали переводити труси, шукаючи за криївками. До розшуків уживали довгих дротів, штиків і шабель. Переводячи труси, питалися людей, де ті бандерівці, що попалили їм
авта. (27.Х.[19]45 р. сот. “Павло” зі своєю чотою спалив більшовикам троє авт, на шляху Калуш–Станиславів). По переведенні
трусів, почали зганяти мужчин, які тільки попали їм під руки, до
будинку читальні, де поміщувався штаб цього відділу. Зганяючи
людей говорили, що ведуть їх до провірки документів. При пере
вірці деякі мужчини стали арештовані, а інших пустили домів.
Арештовані стали слідуючі мужчини:
1. Галько Дмитро с. Гриня
ур. 1898 р.
2. –//– Василь с. Дмитра –//– 1904 р. (бронірований)
3. Качкан Онофрій с. Теодора –//– 1898 р.
4. –//– Василь с. Гриня
–//– 1912 р. (бронірований)
5. –//– Атаназій с. Дмитра –//– 1911 р. (приїхав з Німеччини)
6. Басюк Пилип с. Івана
–//– 1908 р. (бронірований)
7. –//– Василь с. Івана
–//– 1906 р. (бронірований)
8. Маланюк Іван с. Дмитра –//– 1898 р. (бронірований)
9. Михнюк Гаврило с. Матія –//– 1926 р. (приїхав з Німеччини).
95
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У верхньому правому куті документу напис олівцем: Я-143.

О год. 13 усі більшовики зібралися коло читальні і забравши усіх вище згаданих арештованих, виїхали до Павелча, де
квартирувала більша частина цього відділу, а звідси арештованих відставили на РО НКВД в Станиславові. Другого дня, то є
29.Х.[19]45 р., усіх цих мужчин випущено. Говорять, що на НКВД
питали їх, чи заходять з ліса до села “бандити”, коли, скільки, як
озброєні, в кого вечеряють і хто їм збирає харчі. Випущені говорять, що нічого не сказали, мовляв, нічого не знають, бо удень
працюють, а вночі сплять. Другі знова говорять, що нічого не
сказали, бо старі і нічого не знають, тому їх випустили.
Облаву спричинив бій чоти УПА сот. “Павла” з більшовиками
дня 27.Х.[19]45 р. на шляху Станиславів–Калуш.
31.Х.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 213.
Оригінал. Машинопис.
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№ 43
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. ГУТИСЬКА СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
28.10.1945 Р.
1 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Гутиськах
Станиславівського р-ну,
в дні 28.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 28.10.[19]45 р. о год. 1, зі сторони с. Майдану заїхав до
села спецвідділ кінноти військ УНКВД в числі около 50 кіннотчиків, озброєних в шаблі, кріси і ППШ. Заїхавши до села, почали
будити людей і зганяти старших та бронірованих мужчин до сільради на провірку документів. Там питали зібраних, де ті “бандити”, що попалили їм авта. (27.10.[19]45 р. сот. “Павло” зі своєю
чотою спалив більшовикам троє авт, на шляху Калуш–Станиславів). Зібрані мужчини відповіли, що нічого не знають, мотивуючись тим, що вони старі або працюють на держ. роботі. При провірці документів арештували слідуючих мужчин:
1. Андрусишин Юрко с. Дмитра ур. 1897 р.
2.
–//– Дмитро с. Петра ур. 1890 р.
3. Шуляр Іван с. Гриня
ур. 1890 р.
4. –//– Юрко с. Юрка
ур. 1912 р. (бронірований)
5. –//– –//– с. Гриня
ур. 1912 р. ( –//– )
6. –//– Олекса с. Прокопа
ур. 1900 р. ( –//– )
7. Вальнюк Никола с. Николи
ур. 1912 р. ( –//– )
Більше нікого не арештували. О год. 5 всі більшовики зібралися коло сільради і забравши зі собою арештованих, виїхали в
сторону с. Павелче, де квартирувала більша частина цього відділу. Тут взяли їх на протокол і питали, хто в селі є станичним сітки
ОУН, хто збирає харчі для “банди” і чи приходить в село “банда”.
Випущені говорять, що до нічого не призналися.
1.11.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 214.
Оригінал. Машинопис.
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№ 44
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА
С. УГРИНІВ ГОРІШНИЙ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
31.10.1945 Р.
4 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.96
Листопад 1945 р.

Справа: [на]скоку на с. Угринів
Горішний Станисл[авівського] р-ну,
в дні 31.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 31.10.[19]45 р. о год. 11, полем зі сторони с. Павелча
зайшло до с. Угринів Горішний 16 більшовиків залізно-дорожного [ЛО] НКВД, [о]зброєні в ППШ і кріси.
Переходячи поміж хати, вони завважили в хаті б. боївкаря пов. Л-групи, пс. “Ярема”, Вівчаренко Лазара с. Андрія,
ур. 1926 р., котрий вийшов з криївки без зброї на снідання. Він,
побачивши більшовиків під хатою, не мав уже часу скритися і вискочив через вікно та почав городами утікати поміж хати. Двох
більшовиків, котрі ішли дорогою, побачивши втікаючого “Ярему”,
почали за ним стріляти, при чому тяжко ранили його в ноги. Він не
маючи сили дальше втікати, упав на землю. Більшовики прийшли
і забрали його додому. Дома перепровадили сильний трус і знайшли в сінях криївку, з котрої витягнули кріс і дві гранати. При тім
арештували його маму Катерину, ур. 1905 р., і бабу Вівчаренко Параску ж. Івана, ур. 1885 р. Після цього замовили віз, забрали всі
речі з хати, кури, крілики, а опісля раненого “Ярему”, його маму
і бабу, та поїхали до с. Павелча, де квартирувала більша частина
того відділу. Другого дня перевезли “Ярему” до шпиталя в Стани
славові, при вул. Камінського. Арештованих маму і бабу “Яреми”
перевезли на Львівське залізно-дорожне [ЛО] НКВД в Станиславові, на вул. Підвисоцького, ч.14. По трьох днях їх випустили.
Говорять, що на [ЛО] НКВД не призналися, що “Ярема” є їх
сином, але якийсь чужий, незнаний хлопець, що прийшов до них
на квартиру.
4.11.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 199.
Оригінал. Машинопис.
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У верхньому правому куті документу напис олівцем: Я-143.

263

№ 45
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. УГРИНІВ
ГОРІШНИЙ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 2.11.1945 Р.
5 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Угринів
Горішний Станисл[авівського] р-ну,
в дні 2.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.11.[19]45 р. о год. 19, до села зайшло около
50 більшовиків зі спецвідділу військ УНКВД. Надійшовши зі сторони Станиславова, зайшли до села, поділилися на групи по
кількох чоловік і ходили [в]улицями поміж хати. До хатів не заходили. В той час дорогою переходили два стрільці з УПА (псевда
невідомі), котрі прямували до с. Рибного і стрінулися з більшовиками, з чого виникла стрілянина. У перестрілці не було ранених,
ані побитих. Стрільці відступили до с. Рибного. Ця стрілянина заалярмувала ціле село і всі мужчини, які крилися від ЧА чи підпільники, прочуваючи облаву, поховалися. Більшовики знаючи, що
заалярмували ціле село, перестали ходити і розложилися в застави від сторони сс. Ямниця, Павелче і Рибного. Так стояли цілу
ніч до рана. Ранком дня 2.11.[19]45 р. о год. 5, зі сторони Стани
славова прийшли і приїхали автами ще около 150 більшовиків
залізно-дорожного [ЛО] НКВД. Зайшовши в село, розійшлися і
почали робити труси в горішнім кінці села. Зі села нікого не випускали ані в поле, ані до Станиславова. До розшуків уживали
довгих дротів і штиків. Рівночасно провіряли документи громадян по хатах. При перевірці документів заарештували слідуючих
громадян:
1. Галько Дмитро с. Николи
ур. 1915 р. (не організований,

звільнен. від ЧА)
2. Маланюк Катерина д. Николи –//– 1922 р. ( –//– )
3. Дуранович Ярослава д. Теодора–//– 1930 р. (станична
	
санітарка)
4. Саветчук Михайло с. Андрія
–//– 1914 р. (приїхав з

Німеччини)
5. Шуляр Ілько с. Юрка
–//– 1929 р. (не організований)
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6. Хлібкевич Анна д. Михайла
–//–1928 р. (не орг.,

арештована за брата)
7. –//– Йосиф с. –//–
–//– 1929 р. (–//– –//– –//– )
8. Павлівський Дмитро с. Івана
–//– 1909 р. (прийшов з ЧА)
9. Андрусишин Анна ж. Івана
–//– 1902 р. (за сина Теодора)
10. Вівчаренко Теодор с. Павла
–//– 1904 р. (бронірований)
11. Саветчук Василь с. Гриня
–//– 1905 р. (звільнений від ЧА)
12. Терешкун Михайло с. Йосифа –//– 1895 р.
13. Галько Іван с. Софії
–//– 1893 р.
Всіх цих згаданих громадян запровадили до сільради, де поміщувався штаб згаданого відділу. Сильно шукали за станичним
господарчим Кардашем Теодором с. Матія, ур. 1915 р., пс. “Чумак”, його не знайшли, жінка утекла, а вони арештували його
маму, ограбили майно. Також шукали за станичним шефом ку
рієрів Хлібкевичем Василем с. Михайла, ур. 1921 р., пс. “Васька”.
Його рівно ж не зловили, тому арештували брата і сестру (вище
подано число 6, 7), і ограбили деякі речі. Криївок не відкрили
жодних і нікого не зловили. О год. 14-ій забрали вище згаданих
арештованих, одні відійшли, а другі від’їхали автами до Стани
славова. Причиною облави і арештувань був правдоподібно,
всип раненого і зловленого б. боївкаря пов. Л-групи Вівчаренка
Лазаря с. Андрія, ур. 1926 р., пс. “Ярема”. Арештованих завезли
до Станиславова, на вул. Підвисоцьку 114, де поміщується Львівське залізно-дорожне [ЛО] НКВД. Другого дня (3.11.[19]45 р.)
випустили 5 осіб (число від 1-5). Випущені говорять, що на НКВД
питали їх про рухи сітки ОУН в селі та вони, мовляв, нічого не
знають, до нічого не призналися. Дня 4.11.[19]45 р. випустили
решту арештованих.
5.11.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 216.
Оригінал. Машинопис.
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№ 46
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. ПІДПЕЧЕРИ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
4.11.1945 Р.

8 листопада 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Підпечари
Станисл[авівського] р-ну,
в дні 4.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 4.11.[19]45 р. о год. 1 вночі, зі сторони Станиславова над’їхало 9 тягарових авт, на яких було около 250 більшовиків зі спецвідділу військ УНКВД та РО НКВД, разом з нач. Куцим.
Озброєні були в дві [г]арматки, які тягли за автами, кулемети,
ППШ і кріси. 4 авта залишили на шляху коло с. Угорник, а 5 авт
поїхало до с. Підпечар через с. Підлуже. Приїхавши під гору в
с. Підлуже, висіли з авт та пішком через гору, пішли до с. Підпечар. Перед селом дали застави від сторони ліса та спокійно
чекали. Авта, що затрималися в с. Угорниках, підвезли військо
під с. Підпечари та стали біля цвинтаря. Застави, що стояли від
ліса, вистрілили біло-червону ракету, ракета падаючи на долину,
впала на стайню господаря Шевцевого Гриня і запалила будинок. О год. 2,30 більшовики увійшли до села і деякі з них зайшли
до Бориса Михайла – кущ. пропагандиста “Карого”. Перебрані
в цивільних одностроях і мазепинках, 5 більшовиків зайшли до
хати та питали жінку Борис Марію, де поміщується зв’язок, де
зараз можна відшукати “Юру” і “Карого”. Жінка пізнавши більшовиків по акценті мови, відповіла, що про таких людей нічого не
знає. В часі цієї розмови, один більшовик вийшов на подвір’я, а
за хвилину вертаючи назад, почав кричати по-російськи та бити
прикладом жінку: “Ви всі хитрі бандерівці”. Діти вчинили сильний
крик і більшовики вийшли з хати. Під хатою був місцевий вислужник Склеповий Никола с. Осипа, ур. 1921 р., котрий цілий час
водив більшовиків по слідуючих хатах: стан. сітки “Благого” та
“Андрія” (сл. рай. СБ) і до деяких інших цивільних людей. В хаті
“Благого” та “Андрія” не було нікого з рідні. Більшовики шукали
по хатах і питали цілий час за “Юрою”, і пояснювали по прізвищу.
В часі трусу більшовики ограбили господ. Логазу Василя. В часі
розшуків по хатах, арештували слідуючих людей:
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1. Дзибик Михайло с. Дмитра
ур. 1929 р. (не орг.)
2. Логаза Богдан с. Федора
–//– 1929 р. ( –//– )
3. Семанів Анна д. Проця
–//– 1923 р. ( –//– )
4. –//– Варвара д. Проця
–//– 1929 р. ( –//– )
5. Остап’юк Анна ж. Михайла
–//– 1923 р. ( –//– )
6. Веляник Дмитро с. Павла
–//– 1912 р. (приїхав з

Німеччини)
7. Сворак Володимир с. Семена –//– 1919 р. ( –//– –//– )
Трьох нижче згаданих осіб арештували і змісця випустили:
1. Борис Василь с. Федора, літ 68.
2. Дзибик Іван с. Дем’яна, літ 70.
3. Василишин Марія д. Михайла, ур. 1931 р.
Арештованих забрали коло сільради і там держали. Коло
год. 5 боєвик рай. боївки СБ “Богдан” – Герега Василь с. Николи,
ур. 1923 р. в с. Підпечарах, відводив за млин (т.зв. частина села за
млином) людей на постій. Ідучи туди, бачив горіючий будинок, але
не був зорієнтований, де саме, та запевнював, що то в сусідньому селі Підлужу. Вертаючи на свій постій дорогою попри млин, натрапив на більшовицьку стійку. Більшовик крикнув: “Пастой”, тоді
з млина вискочило 12 більшовиків, які там розпитували про “Юру”,
і обскакуючи “Богдана”, почали кричати: “Брось уружьо”. “Богдан”
запевнений, що в селі нема нікого, ішов не приготований до стрілу, несучи мадярський автомат на плечах, а пістоль в кобурі. Він
бачучи безвихідність, бо більшовики були за кілька метрів і попри
дорогу ріка, через яку мав можливість втікати. Витягнув пістоль і
застрілив себе. Коло себе тоді “Богдан” мав 4 записки до “Андрія”.
Більшовики від убитого забрали зброю і розібрали з убрання, залишаючи його в сорочці і підштанцях. Коло год. 6 прийшов Склеповий з нач. РО НКВД Куцим і сказав, що забитий є замісником
СБ-іста “Юри”. До год. 8 більшовики ходили по хатах та провірювали документи. В часі цієї перевірки стріляли з [г]арматок на ліс.
О год. 9 рано, на вистріл білої ракети, всі більшовики зібралися
коло сільради, де чекали на них авта. Сідаючи на авта, забрали зі
собою арештованих і від’їхали до Станиславова. Причиною обла
ви було кількаденне квартирування сотні УПА сот. “Вовка”, котра
квартирувала у Підпечарецькому лісі, а на вечерю сходила до
села. Арештованих випустили 7.11.[19]45 р. На РО НКВД питали
їх про рухи в селі, про “Юру”, “Карого” та “Благого”. Кажуть, що до
нічого не призналися.
8.11.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 219.
Оригінал. Машинопис.
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№ 47
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. ЯМНИЦЯ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ І ЛІСІ СТІНКА
8.11.1945 Р.
10 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.97
Листопад 1945 р.

Справа: облави в селі
Ямниця і лісі Стінка,
Станиславівського р-ну,
в дні 8.11.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.11.1945 р. в год. 23-ій, зі сторони Станиславова
під’їхав автами під село спецвідділ військ УНКВД в числі около
150-ть більшовиків, [о]зброєних в кулемети, папашки і кріси. Позлізавши з автів під селом, розійшлися і розложили застави понад ріку Бистрицю, від сторони ліса Стінки. Так стояли до ранку дня 8.11.[19]45 р. В год. 5-й, залишаючи на згаданих місцях
застави з кількох більшовиків, решта поділилась на два відділи.
Одна частина пішла в село і почала робити в долішнім кінці труси та розшуки за криївками. Друга частина перейшла ріку Бистрицю до ліса Стінки і там також почали переводити розшуки
за криївками і по корчах за стрільцями УПА. Дня 7.11.[19]45 р.
в лісі Стінка квартирувала сотня УПА сот. “Вовка”. До цеї сот
ні вночі 7.11.[19]45 р. мало долучити 5-ть новиків з села Сільця Галицького р-ну98 (назвиська, ані псевда невідомі). Сотня до
того часу відійшла і ці стрільці залишилися в лісі Стінка. Рано дня
8.11.[19]45 р., коли до ліса Стінки зайшли більшовики і почали
розшуки по корчах, стрільці через ріку Бистрицю лугом, утекли
до села Ямниці і скрилися в стодолі господаря Якимечка Василя
сина Николи, літ 40. Більшовики, котрі були в селі, зауважили, де
скрилися стрільці і зараз обскочили згадану стодолу та зловили живими згаданих стрільців, котрі ховалися в соломі. Зараз їх
попровадили до с/ради і автом відвезли до Станиславова. У лісі
97
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Стінка не зловили нікого. У селі при розшуках переводили також
перевірку документів по хатах і при тім заарештували слідуючих
мужчин:
1. Деркач Іван син Йосифа
ур. 1928 р. (не організований)
2. –//– Богдан –//– Василя
–//– 1929 р. (
–//–
)
3. Якимечко Ярослав –//– Онофрія –//– 1929 р. (
–//–
)
4. Дорошенко Богдан –//– Антона –//– 1920 р. (з Німеччини).
Арештованих запровадили до с/ради, де поміщувався штаб
згаданого відділу. Командантом цего відділу був начальник
УНКГБ Михайлов. На облаву спричинився перехід сотні УПА, що
квартирувала в Стінці і вечеряла в селі. В год. 13-й усі більшовики зі Стінки і з села зібралися коло с/ради, і забравши арештованих, автами виїхали до Станиславова. Арештованих завезли
на РВ НКВД (Софіївка) у Станиславові. Випустили їх другого дня,
9.11.[19]45 р., говорять, що на НКВД питали їх, чи часто заходять до села сотні УПА. Вони сказали, що часом заходять, але
вони самі їх ніколи не бачили.
10.11.1945 р.

Матеріяли прийняв: “Я-143”.
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№ 48
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА С. РИБНЕ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 30.11. І 1.12.1945 Р.
5 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа [на]скоку на с. Рибне
Станисл[авівського] р-ну,
в дні 30.11. і 1.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 30.11.[19]45 р. о год. 22, зі сторони Станиславова прийшло до села Рибного около 25 більшовиків з РО НКВД, на чолі
з замісником Федотичем. Ходячи по селі, стрінулися з боєвиком “Каруком” (боєвик кущового). Він докладно провірив, що це
більшовики, бо чув їх балачку і пустив по них серію з ППШ, при
цьому забив одного більшовика, а двох тяжко ранив, що вкоротці померли. Більшовики почули стріл і побачили вбитого і ранених, залягли і почали стріляти в сторону боєвика, але він щасливо відступив поміж хати до ліса. В той час в селі квартирувала
сотня, що почувши стріли, також відступила до ліса. Після цього
більшовики вистрілили чотири білі ракети, забрали в господарів
два вози і з убитими виїхали о год. 23 до Станиславова.
Рано дня 1.12. о год. 10, приїхали двома тягаровими автами
також около 25 більшовиків РО НКВД. В селі розійшлися поміж
хати і почали робити труси. Під час трусів арештували Мачкур
Варвару д. Олекси, ур. 1919 р., і Мачкур Анну д. Олекси тому, що
з-під їх хати вночі “Карук” стріляв до більшовиків. Також арештували Сисак Петра с. Олекси, ур. 1914 р., Ходинського Романа
с. Василя, ур. 1910 р. (один і другий бронірований). Забравши
арештованих, о год. 14 виїхали до Станиславова. Третього дня
арештованих випустили з РО НКВД.
5.12.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “Я-143”.
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№ 49
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА С. ПІДПЕЧЕРИ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
11.12.-20.12.1945 Р.
25 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.99
Січень 1946 р.

Справа більшовицької
акції на с. Підпечари
Станисл[авівського] р-ну,
в днях 11.-20.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.12.[19]45 р. о год. 4 рано, приїхали до с. Підпечари
зі сторони Станиславова около 20 більшовиків. З ними були: голова РВК Одинцов, зав. РСТ Рибалка, зав. РФВ Візеренко, прокурор Гостроокий та дві секретарші. Вони заїхали до сільради,
розійшлися по селі та почали стягати по окремих господарствах
не зданий ще контингент і податок. Цю роботу проводили до
год. 18, після чого зійшлися всі до сільради та зажадали від голови сільради, щоби призначив їм квартири, бо вони думають дов
ше квартирувати в селі.
12.12.[19]45 р. провадили більшовики дальше свою роботу. Ходячи по хатах, випитували за бандерівцями та населення
різно викручувалось. Цього дня сконфіскували господарство
Чопика Юрка за те, що не здав вцілості контингенту. Сконфісковане майно відставили до Станиславова, а родину оставили на
місці. Перед вечером Одинцов, Рибалка, Візеренко і Гостроокий
від’їхали автом до Станиславова, а решта більшовиків заночували в селі.
13.12.[19]45 р. всі три більшовицькі головачі, крім Одинцова,
вернули ранком назад до села та провадили свою роботу і заночували в селі. Цю саму роботу проводили вони і слідуючого дня.
15.12.[19]45 р. сконфіскували більшовики господарство
Мельниченка Василя с. Романа, за нездачу контингенту. Цього
самого дня припадково зловили не організованого Стефанків
Василя с. Николи, ур. 1914 р., що крився від ЧА і ранком ввійшов
до хати з криївки на снідання та вже не мав часу скритися. Його
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застукали в хаті, заарештували, а майно сконфіскували. Після
цього випадку почали більшовики трусити і по інших господарствах, і під час цього відкрили криївку, з якої витягнули Петруніва
Дмитра с. Василя, ур. 1909 р., що крився від ЧА, не організований. Його теж забрали, а майно сконфіскували. Перед вечером
кількох більшовиків відставили обох до Станиславова, а решта
заночували. Вечером більшовики групками по три-чотири ходили ніччю по селі та обсервували рухи села. На одну з таких груп
вийшов заст. рай. реф. СБ “Андрій” з трьома боївкарями100 і між
ними вив’язалася перестрілка, у висліді якої став забитий один
сержант-більшовик. Під час перестрілки збіглися решта більшовиків до мурованої дзвінниці та сиділи там до ранку, час-до-часу
стріляючи з кулемета в сторону перестрілки.
16.12.[19]45 р. о год. 6, приїхало до села зі Станиславова около 50 більшовиків з начальником РО НКВД Куцим. В селі
злучився з квартируючими більшовиками, пішли на місце пере
стрілки, де знайшли тіло убитого сержанта, яке забрали на авто
та відставили до Станиславова. Після цього почали в хатах,
близьких місця випадку, переводити труси та розпитували за
спричинниками випадку, у висліді чого заарештували: Склепового Михайла с. Дм., літ 43, урядника с/ради, Склепову Варвару ж. Дм., літ 43, Склепового Петра, літ 62, Склепову Варвару ж. Гриня, літ 60, Клевця Дмитра с. Микити, літ 51, Петруніва
Василя, літ 49, і Петруніва Гриня, літ 52. Після арештувань повище згаданих селян, майно їм зграбували, а будинки спалили.
Арештованих забрали до с/ради та переслухували, розпитуючи,
хто вбив сержанта. При тому зазначували, що вони знають, що
сержанта вбив “Юра”, але арештовані зі страху перед ним бояться до цього признатися. Під час трусів в селі зловили того дня не
організованого Чопика Василя с. Мих., ур. 1912 р., що крився від
ЧА. Його сильно збили, щоби сказав про інших, що криються, і
він вказав на Артуса Федора, що мав би критися вдома під печею. Більшовики розкинули піч, криївки не знайшли і ще раз вибили Чопика, і завели до с/ради. Інша група більшовиків зловили
втікаючого з села Семаніва Михайла с. Дм., ур. 1919 р., що крився від ЧА, і також запровадили до с/ради. Вечером стягнулися
всі до с/ради і там заночували, виставляючи на полі від сторони
лісу заставу з 20 більшовиків.
17.12.[19]45 р. всі більшовики розійшлися знова по селі.
Одні стягали контингент і вивозили майно сконфіскованих господарств, а військо НКВД переводило в селі труси, під час яких
грозили, що за смерть сержанта спалять ціле село. Того дня за
100
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арештували Мельниченко Катерину д. Олекси, ур. 1929 р., за
її сестру Марію (б. стан. госп.). Після переслухання її, відкрили
криївку в сусідного господаря Дачишин Дмитра, що про неї знала
арештована, бо припадково бачила, як з неї вилазили підпільники,
і хоча більшовики в криївці не застали нікого – запалили хату цього
господаря, а від неї загорілися і сусідні будинки, а саме: хата і
стайня Пилипів Василя, хата і стайня Пилипів Михайла та стодола
Петрунів Марії. Вечером більшовики знова заночували.
18.12.[19]45 р. більшовики дальше шукали по селі та розпитували людей, де заходить “Юра”, “Карий” (кущ. проп.) і “Благий”
(стан.). Говорили, що їх мусять зловити, хоч би мали спалити ціле
село. Того дня заарештували таких людей: Пилипів Анну д. Вас.,
ур. 1919 р. (куткова), Бойчук Анну д. Ів., ур. 1928 р. (куткова), Василишин Настю д. Ол., ур. 1919 р. (куткова), Семаньків Михайла
с. Дм., ур. 1928 р., Хоминець Михайла с. Дм., ур. 1928 р., і Вин
ничук Михайла с. Андрія, ур. 1928 р. (с. голови с/ради). Кромі
цього, сконфіскували майно Петрунів Дмитра. Арештованих відставили до Станиславова, а самі заночували на своїх квартирах.
19.12.[19]45 р. більшовики дальше переводили розшуки по селі, розпитуючи, чи в лісі є бандерівці та хто їм доносить
харчі. Того дня сконфіскували господарство Петруніва Василя за нездачу контингенту. Господаря Бойчук Миколу вивезли,
конфіскуючи його господарство. Вечером знова заночували.
20.12.[19]45 р. [більшовики] переводили дальше стягання
контингенту та розшуки по селі. При цьому вивезли Вовка Михайла с. Дм., літ 60, враз з жінкою і дочкою, кажучи їм, що вивозять їх за те, що до них заходили “бандити” за харчами. Вивезли
також Склепову Анну ж. Петра, ур. 1923 р., з річною дитиною, та
заарештували Веретку Анну ж. Василя за її брата, сотенного.
Під час цілої цеї акції в селі, секретарки з району ходили з
д[е]журними по селі та реєстрували населення. В деяких випадках зганяли населення до школи в цілях реєстрації.
Перед вечером всі більшовики зібралися коло с/ради, забрали з села кілька підвод та враз з арештованими і вивезеними
виїхали до Станиславова.
Всіх арештованих за час цієї акції, кромі вивезених, по кількох днях звільнили.
25.12.[19]45 р.
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№ 50
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОВОКАЦІЇ
БОЇВКИ УНКДБ У С. УГРИНІВ ДОЛІШНИЙ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 22.12.1945 Р.
25 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.101
Січень 1946 р.

Справа провокації боївки
УНКГБ в с. Угринів Дол.
Станисл[авівського] р-ну,
в дні 22.12.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Ніччю з 21/22.12.[19]45 р. о год. 23, заїхало тягаровим
автом зі Станиславова 15 большевиків з боївки УНКГБ під проводом Бабинського. Большевики були вбрані як стрільці УПА
(цивільні і військові мундири), а [о]зброєні були у два кулемети,
папашки і кріси. Авто залишили коло квартируючого в селі гарнізону, а самі розійшлися по селі. Частина з них зайшла до господаря Крижанівського Гриня, якого збудили просячи, щоб відчинив. Господар думаючи, що то стрільці УПА, відчинив і впустив їх
до хати. До хати зайшло трьох большевиків, а решта залишилися
надворі. В хаті збудили дочку господаря Софію, сказали їй, щоб
збиралася, забрала зі собою ліки, бо треба йти лічити “Марка”
(надр. реф. проп.). Дівчина повірила, що це боєвики “Марка” і
збираючись, сказала, що мусить ще повернути до стан. сан. за
ліками. Надворі сказали їй большевики, що заки підуть до стан.
санітарки, мусять ще полагодити справу з її нареченим “Шрамченком”. Дівчина погодилася та пішла з ними до батька “Шрамченка” – Калуського Дмитра. Там застукали до вікна і господар
відчинив їм двері. В хаті застали сплячого на печі “Шрамченка” – Калуського Василя, ур. 1926 р. (підр. госп.), і крикнули до
нього: “Руки ввєрх!” Цей підніс руки, большевики його обшукали і наказали збиратися. Разом зі “Шрамченком” пішли до Діленчук Анни, в котрої спала стан. сан. Коровай Евгенія д. Івана,
ур. 1925 р. Крижанівська Софія на наказ большевиків, підійшла
до вікна хати і почала кликати: “Геню, ходи, підем до “Марка”, бо
він важко хворий”. Господиня відчинила двері і до хати зайшло
101
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кількох большевиків, які сказали санітарці скоро збиратися. Разом з санітаркою пішли всі до господаря Грицака Івана с. Федора, ур. 1908 р., в якого квартирував “Марко”. Під хатою почали
гримати, щоб господар їм отворив, але цей, догадуючись, що то
большевики, не відчиняв і сховався на стрих. Большевики почули, що хтось є на стриху і почали туди стріляти, а опісля виломили двері, вскочили до середини, заарештували швагра господаря Садівника Івана с. Дм., ур. 1920 р. (бронірований, тої ночі
був у швагра), а господаря стягнули зі стриху. Обох арештованих
почали бити, допитуючись за “Марком”, але вони оба виправдувались, що працюють на державній роботі і про ніякого “Марка”
не знають. Большевики перешукали цілу хату, розвалили піч,
відірвали суфіт і розкопали землю. Після цього, не знайшовши
нікого, забрали обох арештованих на авто й о год. 6 від’їхали до
Станиславова.
25.12.[19]45 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 276.
Оригінал. Машинопис.

275

№ 51
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. УГРИНІВ ГОРІШНИЙ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
26.12.1945 Р.
4 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.102
Січень 1946 р.

Справа облави в с. Угринові
Гор. Станисл[авівського] р-ну,
дня 26.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 26.12.[19]45 р. о год. 4, зі сторони с. Павелче надійшло
ок. 100 большевиків зі спецвідділу військ УНКВД. Були [о]зброєні
в кулемети і іншу зброю. Зі собою мали три пси. Під селом розложили застави від сторони Павелча і Рибного. Коли почало розвидняти, зайшли до села Угринова і почали переводити труси за
криївками. До розшуків вживали дротів і штиків, а для більшого
ефекту водили за собою псів, які одначе не дали їм ніякої користи,
бо були випадки, що пес був над криївкою та криївки не відкрив.
О год. 7 зі сторони с. Угринів Дол. дійшло ще ок. 35 большевиків з квартируючого там відділу, [о]зброєні в 4 кулемети Дехтярова і іншу зброю. Цей відділ почав переводити труси з долішнього кінця села. В часі трусів перевіряли документи і при тому
через “неточність” документів, забрали до сільради слідуючих
громадян:
1. Геву Степана с. Софії, ур. 1923 р. (вернув з Німеччини).
2. Кобилянського Осипа с. Николи, ур. 1900 р. (бронірований).
3. Кардаш Софію ж. Федора, ур. 1922 р.
4. Савчук Михайла с. Николи, ур. 1903 р. (вернув з Німеччини).
5. Дем’янчук Василя, ур. 1918 р.
Після переслухання перших двох звільнили, а решту задержали. Інші большевики переводили дальше труси в селі, розпитуючи населення за двома сотенними і двома курінними, що
мали би скритися в цьому селі. Населення відповідало, що таких
не знають, а большевики пояснювали, що це “большії камандіри
бандеровцов”. Під час трусів відкрили порожню криївку і закидали її гранатами. О год. 15 большевики зійшли коло сільради. Гру102
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па большевиків, що прийшла досвітком з Павелча, забрала зі собою арештованих, відійшла на ста[н]цію Павелче, звідки поїздом
поїхала до Станиславова. Большевики, що прийшли з Угринова
Дол., назад відійшли в ту сторону.
Арештовані пересиділи на РО НКВД один день, а опісля стали звільнені. В селі оповідали опісля, що їх питали за двома сотенними і двома курінними, та про рухи ОУН в селі. Тому одначе,
що вони до нічого не призналися, їх звільнили.
4.1.[19]46 р.

“Я-143”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 281.
Оригінал. Машинопис.
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№ 52
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ “ПІДКОВИ”,
БОЙОВИКА РАЙОННОЇ СБ,
У С. УГРИНІВ ГОРІШНИЙ СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ
14.02.1946 Р.

5 травня 1946 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.103
Лютень 1946 р.

Справа смерти сл.п. “Підкови”,
боєвика рай. СБ, в с. Угринів Гор.,
в дні 14.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 13.2.[19]46 р. ніччю “Підкова” – Лазар Михайло с. Івана,
ур. 1923 р. в с. Угринів Гор., зайшов до себе додому і лишився
там на один день квартирувати. Слідуючого дня 14.2.[19]46 р.
о год. 10, прийшло до його батька 6 большевиків з квартируючого тут в селі гарнізону і питали батька, де є його син. Батько
відповів, що син є в ЧА, а для доказу показав большевикам листи сина, що їх слав син з ЧА (заки втік домів). Большевики мимо
того зробили основний трус по всіх будинках, але нічого не знайшли і відійшли шукати по сусідах. За годину вернули назад до
Лазаря Івана і почали його бити, щоби показав криївку сина.
Старий батько мимо сильних побоїв, дальше твердив, що син в
ЧА. Большевики зайшли до стайні і протягом кількох хвилин відкрили криївку, що в ній сидів “Підкова”. Почали кричати до входу,
щоби він вилазив, бо кидають гранату. “Підкова” підліз до виходу
і почав стріляти до большевиків з МП-43. Большевики розскочились по кутах і вкинули до входу гранату, що вибухаючи, зранила
“Підкову”. Він вистрілив ще до большевиків кілька серій, а опісля добив себе з пістоля. Большевики виволікли тіло “Підкови” на
подвір’я і привели до нього батька. Б’ючи його прикладами крісів
і штуркаючи, питали, чи то його син. Коли знеможений від побоїв
батько упав на землю, большевики почали сильно над ним знущатися, а опісля дострілили з кріса.
Присутність “Підкови” вдома всипав його сусід.
5.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 340.
Оригінал. Машинопис.
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“Я-133”.

№ 53
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ СОТЕННОГО
“ВОВКА” І ЧОТОВОГО “РІЧКИ” БІЛЯ С. РИБНЕ
СТАНІСЛАВСЬКОГО Р-НУ 26.05.1946 Р.
5 червня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.104
Червень 1946 р.

Справа смерти сл.п. сот. “Вовка”
і чот. “Річки”, біля с. Рибне
Станиславівського р-ну,
дня 26.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
26.5.[19]46 р. у Чорному лісі, у віддалі 5 км від с. Рибне,
квартирував відділ УПА кур. “Чорноти”. При відділі квартирувало
7 людей з Рибного. По полудні розвідка донесла, що в Рибному
спокійно. В год. 16 сот. “Вовк”, сот. “Явір”, чот. “Річка”, стрільці: “Грізний”, “Левко”, “Кавка” і “Орел” та всі мешканці Рибного
(“Степовий”, б. стан. “Хмара” з жінкою, кутковий з жінкою і дві
дівчини) пустилися сходити в село. “Грізний” ішов в передних
розшуках, за ним лівою стороною дороги йшли сот. “Вовк” з чот.
“Річкою”, а правою, ровом, сот. “Явір” зі стрільцями. Позаді них
ішли решта інших.
Коло лісничівки т.зв. Інженера 15 большевиків зробило засідку по лівій стороні дороги. Засідка пропустила стрільця “Грізного”, а коли надійшли сотенні, чотовий і стрільці, з близької віддалі сипнула по них вогнем. Від перших стрілів впали забитими
сот. “Вовк” і чот. “Річка”, а сот. “Явір” з іншими позалягали в рів і
ним відступили вглиб лісу.
З побитих большевики поздирали одежу і зброю, а трупів
залишили на місці. Слідуючого дня відділ УПА похоронив тіла
обох побитих на лісничівці і висипав їм високу могилу.
5.6.[19]46 р.

“Я-133”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 352.
Оригінал. Машинопис.
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Лисецький район (ч. 3) (№ 54-65).
№ 54
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА С. ХОМ’ЯКІВ ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ
8.08.1945 Р.

25 серпня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Серпень 1945 р.

Справа: наскоку більшовиків
на с. Хом’яків Лисець[кого] р-ну,
в дні 8.8.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.8.[19]45 р. о год. 3 вночі, до села приїхало около 30 більшовиків, з “Климом” (зголосився “з повин[н]ою” дня
7.7.[19]45 р.), з Лисецького РО НКВД. В селі “Клим” пішов до Скрипин Анни (вона не знала, що він зголосився), а більшовики залишилися на дорозі. В хаті “Клим” сказав цій дівчині, щоб його запровадила до хати, де лежить ком. підр. куща “Ярема” (ком. куща з
іншого підрайону). Дівчина не знаючи, що він зголосився “з повин
[н]ою”, повела його до “Яреми”, а більшовики незамітно також пішли за ними. На подвір’ю більшовики дігнали “Клима” і разом зайшли до хати. В хаті “Клим” підійшов до ліжка, де лежав х[в]орий
“Ярема” і сказав йому збиратися. Х[в]орий на тиф “Ярема” побачив
його з більшовиками, відвернув голову і сказав, що нікуди не йде,
бо х[в]орий. Тоді “Клим” наказав дівчині Стефанюк Анні д. Івана,
ур. 1927 р., що коло нього д[е]журила, щоб його зібрала. Коли вона
його зібрала, “Клим” сказав, що вона є д[е]журною коло хворого.
Більшовики забираючи “Ярему”, забрали також її зі собою. Вертаючи з Хом’якова до Лисця, в селі Чернієві розійшлись в одному
місці між хати. В той час був там стр. сот. “Шума” Петришин Василь
с. Николи, ур. 1923 р., “Ігор”. Стрибок Вацеба з м. Лисця, побачивши його, почав до нього стріляти і його забив. По цім більшовики
знова стягнулися і відійшли до Лисця. Згадану д[е]журну після
одного тижня звільнили, “Ярему” дали до шпиталя на лічення.
25.8.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 108.
Оригінал. Машинопис.
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№ 55
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
НАДРАЙОННОГО РЕФЕРЕНТА ПРОПАГАНДИ ОУН
СТАНИСЛАВІВЩИНИ “РУСЛАНА” І СТАНИЧНОГО
“ЯРОСЛАВА” В ЛІСІ БІЛЯ С. БРАТКІВЦІ
ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ 28.08.1945 Р.
30 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.105
Вересень 1945 р.

Справа: смерті сл.п.
надр. проп. “Руслана”
і стан. “Ярослава” в лісі б.
с. Братковець Лисецького р-ну,
в дні 28.8.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 28.8.[19]45 р. 15 більшовиків з р-ну і б. ком. підр. куща
“Клим” зайшли до с. Братковець. В селі переводили труси по
родинах кущовиків, але нічого не знайшли. З цього села пішли
через братковецькі гаї до с. Хом’якова. Переходячи через гаї,
запримітили, що під одною копицею сидять люди. Побачивши
їх, почали до них підходити. Під копицею був тоді з надр. осер.
проп., пропаг. “Руслан” – Данилюк Никола с. Василя, ур. 1923 р. в
с. Чернієві, станичний с. Хом’якова “Ярослав” – Шумляк Михайло с. Василя, ур. 1922 р. в с. Братківцях, та двох цивільних мужчин з с. Братковець. Побачивши, що до них підходять більшо
вики, почали утікати. За втікаючими більшовики почали стріляти
і забили надр. пропаг. “Руслана” та станичного “Ярослава”, а тим
двом цивільним удалось утечи.
Від убитих позабирали зброю і інші речі, які вони мали при
собі, та відійшли до с. Хом’якова.
30.8.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “В-141”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 311.
Оригінал. Машинопис.
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№ 56
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА С. ЗАБЕРЕЖЖЯ
ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ ВІД 24.08. ДО 28.08.1945 Р.

10 вересня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.106
Вересень 1945 р.

Справа: наскоку більшовиків
на с. Забережа Лисецького рай.,
в днях від 24.8. до 28.8.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 24.8.[19]45 р. о год. 14, від сторони с. Похівка через
поле на с. Забережа надійшли більшовики Богородчанського РВ
НКВД в числі 8 осіб, озброєні в кулемет, автомати і кріси.
Заходячи в село, побачили, як втікав Гречанюк Василь
с. Юрка, ур. 1919 р., (стр. сот. “Шума” пс. “Скала”) до бункру, до
якого заходилося з криниці. Вони зайшли на місце бункру і почали кричати: вилазь! Тоді з бункру виліз Белей Василь с. Дмитра,
ур. 1923 р. (2 міс. тому як прийшов з Німеччини), що півгодини
скорше заліз до нього. Більшовики спитали його, чи ще хтось є
в бункрі. Він відповів, що нема нікого. Один більшовик нахилився
над криницю і крикнув: вилазь, бо бросну гранату! Тоді з бункру
виліз Гречанюк Василь с. Юрка, через що дістав Белей Василь.
Потім більшовики зі згаданими арештованими назад пішли в
сторону Похівки, де по дорозі на полі знайшли порожний бункер,
в який кинули гранату.
Цього самого дня наскочило на с. Забереже около
20 більшовиків Лисецького РВ НКВД, яких привів ком. підр. куща
“Ярема”. В селі обскочили хату Ткачук Марії і арештували її сина
Василя с. Івана, ур. 1907 р., з яким пішли до Семковича Василя
с. Николи, літ 60. В цього господаря знайшли бункер, ограбили
деякі речі, а господаря сильно побили. Звідси всі більшовики
враз з арештованим відійшли в корчі від с. Хом’якова і там заночували. Другого дня 25.8.[19]45 р. рано, арештований Ткачук
навів більшовиків на бункер, в якому спав підр. активу “Хитрий”,
два стрільці від ком. “Різуна” і один стрілець від кур. “Довбуша”.
Коло бункру більшовики поховалися, а згаданий Ткачук підійшов
до входу, відчинив його і сказав: “Хитрий”, вилізай, більшови106
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ків нема, я приніс тобі обід. “Хитрий” виліз, а більшовики скочили на нього, відібрали пістоль і зв’язали його. Потім підійшли
до бункру і кричали, щоб вилазили ті, що залишилися. Двох стр.
від ком. “Різуна” здалися живими, а стр. від кур. “Довбуша” розі
рвав себе гранатою. З корчів більшовики разом з арештованими
перейшли через село і пішли в сторону Лисця.
Дня 28.8.[19]45 р. арештований Ткачук Василь став звільнений, говорячи, що він нікого і нічого не всипав, а тому звільнили
його, що він старший віком.
Дня 29.8.[19]45 р. ті самі більшовики приїхали з “Хитрим”,
якого арештували. Вони не зупиняючися, перейшли село і попрямували в корчі над рікою, де шукали за бункрами, але нічого не знайшли. Вертаючи з корчів, шукали за бункром в Гречанюка Онофрія, але нічого не знайшли. Маючи точно всипано
“Яремою”, що власником господарства є сот. “Вікторія”, хотіли
його ліквідувати і арештувати жінку Доню, але підр. “Хитрий” засвідчив, що жінка з ним зле жиє і він до неї не приходить. Звідси
більшовики пішли до Амброзяка Михайла, де перевели трус, при
чому знайшли сан. бункер, який спалили.
Під час цеї акції зі сторони с. Похівка надійшло 8 більшовиків
Богородчанського РВ НКВД, які стрінули на полі Амброзяка Михайла, який крився від ЧА. Його арештували і зайшли до села, де
прилучилися до тих, що переводили акцію і відійшли в сторону
м. Лисця.
Дня 30.8.[19]45 р. о год. 9 рано, з с. Іваниківки до с. Забереже приїхав відділ НКВД в числі 30 осіб, озброєний в кулемети,
ППШ і кріси. В селі не зупинялись, а поїхали в корчі від с. Тисменичани, де переводили пошуки за бункрами, але їх не знайшли.
Під час пошуків кількох більшовиків повилазили на дуби й обсервували дооколичний терен, при чому запримітили, як до бункру,
в якому крився Федорів Михайло с. Олекси, ур. 1925 р., подавала йому сестра їсти. Більшовики переходячи з корчів в село,
витягнули з бункра Федорів Михайла, з яким не зупиняючись в
селі, від’їхали в сторону м. Лисця.
Того самого дня став звільнений Амброзяк Михайло с. Петра,
ур. 1925 р., який був арештований 29.8.[19]45 р. Своє звільнення
оправдує тим, що зізнав, що він старий і до нічого не належав, і
протягом кількох днів має зголоситися по військову книжку.
10.9.1945 р.

Матеріяли зібрав: “В-141”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 130.
Оригінал. Машинопис.
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№ 57
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУ В
С. ХОМ’ЯКІВ ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ 29.08.1945 Р.
10 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Серпень 1945 р.

Справа: арешту в с. Хом’якові
Лисець[кого] р-ну, в дні 29.8.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 29.8.[19]45 р. заїхало до села около 25 більшовиків з
Лисець[кого] РО НКВД і заквартирували в господаря Савчук Николи. Другого дня почали переводити в селі труси, під час яких
арештували Василишина Олексу, ур. 1910 р. (Перед 20.7. зголосився “з повин[н]ою”). Цей арештований всипав криївки, з яких
витягнули слідуючих мужчин:
1. Савчук Никола с. Івана
ур. 1920 р. (кущовик, пс. “Грім”)
2. Гавриляк Михайло с. Якова ур. 1915 р. (кущовик,

пс. “Благий”)
3. Томенюк Михайло с. Івана ур. 1925 р.
4. Мельник Никола с. Михайла ур. 1920 р.
З арештованими перед вечером виїхали до м. Лисця.
10.9.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 32.
Оригінал. Машинопис.

284

“В-141”.

№ 58
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. ІВАНИКІВКА ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ 23.09.1945 Р.
30 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: облави в с. Іваниківка
Лисецького р-ну, в дні 23.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 23.9.[19]45 р. о год. 17-ій, з с. Радча до с. Іваниківка надійшло около 15 більшовиків. В селі ходили по хатах та питали за
документами, а інші подекуди шукали. Перевіряючи, так арештували Василик Марію д. Федора, ур. 1917 р., та Павликівську Марію д. Федора, ур. 1923 р. З арештованими відійшли до с. Радча,
звідки Павликівську Марію звільнили, а з Василик відійшли до
м. Лисця і другого дня також випустили.
Цього самого дня коло год. 21-ої, спецвідділ військ УНКВД і
РВ НКВД в числі около 150 осіб, обложили Іваниківку. Село обло
жили в той спосіб, що розложили застави по всіх дорогах, які
йдуть до села. Рано коло год. 5-ої, зайшли до села. [О]зброєні
були в кулемети, кріси, ППШ і гранатомет, який цілий час стояв
на становищу під селом, від сторони с. Опришівець. Зайшовши
більшовики в село, розійшлися по хатах і почали зганяти людей,
віком від 16 літ до найстарших. Людей зганяли коло церкви, кажучи, що на мітинг. Протягом двох годин зігнали 200 осіб. Після
цього з напрямку с. Радча приїхав якийсь майор та спитав людей, чого вони прийшли. Люди відповіли, що на мітинг. По цім він
від’їхав назад в той сам напрям, звідки приїхав, а слідчий РВ НКВД
Сапожнік відкрив мітинг, на якому говорив про недоцільність боротьби ОУН проти СССР та радив всім тим, що ще криються, зголоситися з повин[н]ою. Після скінчення мітингу витягнув папір, з
якого відчитав 26 осіб і казав їм залишитися на місці, а іншим казав іти домів. Після списка там осталися такі люди:
1. Кондратчук Василь с. Федора
ур. 1913 р.
2. Василик Михайло с. Гриня
–//– 1913 р.
3. Василик Никола с. Федора
–//– 1907 р.
4. Василик Петро с. Михайла
–//– 1913 р.
5. Додяк Михайло с. Петра
–//– 1910 р.
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6. Додяк Юрко с. Федора
–//– 1896 р. (голова

сільради)
7. Додяк Ярослав с. Петра
–//– 1930 р.
8. Павликівський Василь с. Федора –//– 1922 р.
9.
–//–
с. Михайла –//– 1924 р.
10.
–//– Никола
–//– 1889 р.
11.
–//– Никола с. Михайла –//– 1921 р.
12. Левицький Никола с. Федора
–//– 1929 р.
13. Чорноус Юрко с. Василя
–//– 1900 р.
14. Квич Михайло с. Василя
–//– 1928 р.
15. Гаргат Никола с. Михайла
–//– 1910 р.
16. Слободян Никола с. Василя
–//– 1905 р.
17. Притула Іван с. Михайла
–//– 1903 р.
18. Романишин Панько с. Михайла –//– 1913 р.
19. Романишин Федор с. Івана
–//– 1925 р.
20. Лужний Юрко с. Михайла
–//– 1887 р.
21. Фуштей Василь с. Антона
–//– 1908 р.
22. Фуштей Іван с. Гриня
–//– 1906 р.
23. Фітак Василь с. Федора
–//– 1900 р.
24. Сікора Петро с. Івана
–//– 1928 р.
25. Яцків Михайло с. Василя
–//– 1922 р.
26. Зорій Іван с. Михайла
–//– 1927 р.
Вище поданих людей забрали до м. Лисця і заперли в стодолі коло воєнкомату. Звідти слід. Сапожнік брав по одному на
переслухання. Після переслухання, яке тривало три дні, всіх випустили. Залишили тільки голову сільради, якого забрали до
Станиславова, а 7.10.[19]45 р. випустили.
30.9.[19]45 р.

Матеріяли прийняв: “В-141”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 149.
Оригінал. Машинопис.
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№ 59
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. ЗАБЕРЕЖЖЯ ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ 24.09.1945 Р.
3 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: облави в с. Забережу
Лисецького рай., в дні 24.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 24.9.[19]45 р. о год. 2-ій вночі, зі сторони с. Іваниківки
до с. Забережа надійшло коло 150 більшовиків РВ НКВД і спецвідділ УНКВД. Відділ цей був озброєний в кулемети, ППШ і кріси.
Село обложили заставами зі сторони с. Хом’якова, Іваниківки,
Похівки та Горохолини. Рано о год. 5-ій, почали заходити в село,
залишаючи на тих місцях застави. В селі розійшлися по хатах і
почали зганяти людей віком від 16 літ до найстарших, без різниці – мужчин чи жінок. Зганяючи людей говорили, щоб ішли на мітинг на площу коло церкви. Зігнавши около 200 осіб, один старшина зі спецвідділу відкрив мітинг. На мітингу представив могутність рад. влади супроти інших держав та говорив, що недобитки
бандеровців є нічим супроти них. Закликав, щоб голосилися ті,
що криються по бункрах та ходять зі зброєю по лісах. При тім зазначив, що для тих, які не зголосяться, пощади не буде. Вони
вбивають найкращих людей, які співпрацюють з рад. владою.
Крім цього, говорив ще на інші теми, зв’язані з укр. повстанчим
рухом.
По скінченню мітингу, прочитав по прізвищу 28 осіб і сказав
їм оставатися, а іншим людям сказав вернутися домів.
На місці залишилися слідуючі люди:
1. Семкович Василь с. Петра
ур. 1924 р.
2. Гречанюк Петро с. Олекси
–//– 1893 р.
3. –//– Степан с. Гриня
–//– 1900 р.
4. –//– Михайло с. Івана
–//– 1891 р.
5. –//– Іван с. Михайла
–//– 1897 р.
6. Семкович Василь с. Петра
–//– 1926 р.
7. Амброзяк Василь с. Гната
–//– 1887 р.
8. –//– Михайло с. Дмитра
–//– 1914 р.
9. –//– Юрко с. Николи
–//– 1924 р.
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10. –//– Юрко с. Дмитра
–//– 1927 р.
11. –//– Дмитро с. Николи
–//– 1901 р.
12. –//– Василь с. Дмитра
–//– 1925 р.
13. –//– Михайло с. Петра
–//– 1907 р.
14. –//– Василь с. Стефана
–//– 1928 р.
15. Федорів Никола с. Федя
–//– 1925 р.
16. –//– Никола с. Гната
–//– 1900 р.
17. Кадук Никола с. Юрка
–//– 1902 р.
18. –//– Дмитро с. Івана
–//– 1897 р.
19. –//– Федор с. Юрка
–//– 1875 р.
20. Нечай Василь с. Василя
–//– 1905 р.
21. Белей Михайло с. Дмитра
–//– 1926 р.
22. Гарасимович Петро с. Василя –//– 1912 р.
23. Кишманюк Дмитро с. Михайла –//– 1928 р.
24. Федорів Василь с. Дмитра
–//– 1928 р.
25. Гречанюк Михайло с. Івана
–//– 1893 р.
26. Ткачук Марія д. Івана
–//– 1924 р.
27. Нечай Олена д. Василя
–//– 1927 р.
28. Амброзяк Доня д. Николи
–//– 1925 р.
Десь коло год. 14-ої, більшовики забрали зі собою вище згаданих людей та від’їхали до м. Лисця. В Лисці запровадили їх до
стодоли та держали протягом 3-ох днів. Після цього трьох людей – Гречанюк Михайла с. Івана, Гречанюк Івана с. Михайла і Ткачук Марію д. Івана забрали до Станиславова. Крім цього, зі стодоли втекло 9 осіб, а решта більшовики випустили без протоколу.
Дня 30.9.[19]45 р. тих, яких були забрали до Станиславова,
звільнили.
3.10.[19]45 р.

Матеріяли зібрав: “В-141”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 150.
Оригінал. Машинопис.
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№ 60
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАСІДКИ СКВ
МІЖ СС. БРАТКІВЦІ–ТИСМЕНИЧАНИ
ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ 4.11.1945 Р.
19 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: засідка СКВ між
сс. Братківці–Тисменичани
Лисець[кого] р-ну,
дня 4.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 4.11.[19]45 р. о год. 6, СКВ в числі 5 осіб під проводом свойого команданта “Сагайдачного” зробив засідку на залізнодорожників НКВД біля штрики Станиславів–Надвірна,
між сс. Братківці–Тисменичани. Біля год. 7 штрикою зі сторони с. Тисменичани переходило 6 згаданих НКВД-истів, які були
[о]зброєні в 2 кулемети, 1 кріс і дві папашки, пістолі і гранати.
До переходячих НКВД-истів кущовики (підходили) відкрили кулеметний та крісовий вогонь. Перестрілка між кущовиками та
НКВД-истами тривала приблизно 30 хв. Більшовики зайняли
становища в рові біля штрики, закидуючи кущовиків гранатами
та обстрілюючи сильним кулеметним вогнем. В той час вистрілили більшовики дві ракети, на знак яких прийшла поміч тих самих
НКВД-истів в числі 10 осіб зі села Тисменичани. Кущовики під
сильним кулеметним і гранатометним вогнем були змушені відступити. У висліді бою було забитих двох НКВД-истів, один тяжко
ранений. По стороні кущовиків втрат не було.
Більшовики, які прибули на поміч згаданим НКВД-истам, почали гонитись за вицофоючими кущовиками через братковецькі
лази в напрям с. Братківці. В селі розсипались поміж будинки,
питаючи людей, куди втікали бандерівці та чи багато їх було. По
дорозі арештували гром. Топяк Василя с. Дмитра, ур. 1912 р.,
зам. в с. Братківці (колійовий робітник, що йшов в той час до
праці на двірець в с. Братківці). Арештованого держали через цілий час при собі.
Цього самого дня о год. 8, зі сторони м. Станиславів пасажирним поїздом приїхало військо УНКВД в числі 30 більшовиків,
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які на ста[н]ції с. Братковець висіли та розсипною подались вглиб
с. Братківці. О год. 9 зі сторони м. Станиславова на ста[н]цію
с. Братківці приїхав панцирний поїзд, з якого висіло 300 більшо
виків ЧА, які поділились на дві групи, з яких одна в числі 200 осіб
пішла розстрільною на братковецькі гаї, а друга група в числі
70 осіб пішла малими групками з трьох сторін на с. Братківці. Реш
та осталась на ста[н]ції для охорони панцирного поїзду. В селі
ходили по господарях, переводили сильні труси по хатах, в городах, в корчах над потоками, шукаючи заїло бункрів. Біля години 10
з рай. Лисець через с. Хом’яків приїхали рай. істребітелі в числі
15 осіб, між якими був слідчий [РО] НКВД Сапожніков з рай. Лисець. В селі злучились з вище згаданими більшовиками та разом
з ними продовжували переводити труси. В часі трусів згаданий
слідчий арештував гром. Федорів Параску д. Михайла, ур. 1925 р.,
зі с. Братківці. В часі цілоденних пошуків грабували населення, а
щойно біля год. 15 почали роз’їзджатися. Арештовану Федорів
Параску забрали до рай. Лисець.
Більшовики в числі 200 осіб, які пішли на братковецькі гаї,
перевіривши їх та заразом, не маючи жодних успіхів, перейшовши ріку Бистрицю та луги, перейшли до с. Хом’яків, де рівно ж
переводили основні пошуки. Не маючи тут також жодних успіхів,
арештували:
1. Андріїв Дмитра с. Анни
ур. 1910 р. в с. Хом’якові
2. Кіндрат Василя с. Михайла –//– 1914 р.
–//–
3. Римик Михайла с. Івана
–//– 1929 р.
–//–
Забираючи арештованих, відійшли на ста[н]цію в с. Братківці, де Римик Михайла змісця звільнили (батько працює робітником на ста[н]ції). З іншими арештованими о год. 18, від’їхали
панциркою в напрям м. Станиславів.
19.11.[19]45 р.

“Ю-140”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 390.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 226, арк. 18.
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№ 61
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОВОКАЦІЇ РВ
УНКДБ ТА РВ УНКВС, А ТАКОЖ “ІСТРЕБІТЕЛЯМИ”,
В С. ТИСМЕНИЧАНИ ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ
8.11.1945 Р.
22 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: провокації РО НКГБ
та НКВД, а також істребітелями,
в с. Тисменичанах Лис[ецького] р-ну,
дня 8.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.11.[19]45 р. о год. 14, з р-ну Лисець через с. Забереже до с. Тисменичан прийшло Лисецьке НКГБ, НКВД та стрибки,
в числі 100 осіб. Село обходили довкруги групами. При тому по
дорозі стрінули гром. Мельниковича Андрія с. Магди, ур. 1909 р.,
зам. в с. Тисменичанах, та сказали йому, щоби він запровадив
їх до когось на прохарчування та казали, що їх більшовики розбили. В розмові з господарем просили, щоб він попровадив їх
до підр. госп. “Дуба” та сказали, що мають залапаного одного
більшовика, якого треба передати в руки СБ, а поки що треба
доброго бункра. Мельникович сказав, що знає такого чоловіка,
який полагодить ті справи та повів до гром. Белей Николи с. Василя, ур. 1912 р., якого вдома в той час не було. Жінка Белея
Николи сказала, що вона нічого не знає. Тоді Мельникович повів більшовиків до гром. Демчук Михайла с. Дмитра, ур. 1922 р.,
і гром. Чуйко Василя с. Дмитра, ур. 1924 р. Більшовики скликали згаданих Демчук Михайла та Чуйка, та заявили, щоб зараз
були для них харчі, та щоб зараз відпровадити їх до підр. [госп.]
“Дуба”, на що вони відповіли, що такого не знають. В той час
Мельникович сказав, що “Дуба” можна застати в гром. Патикевич Дмитра с. Степана, літ 50. Тоді частина більшовиків залишилася коло двох куткових, а решта пішла до Бабій Параски ж. Івана, ур. 1923 р., де сказали, щоб вона пішла зібрати хліб та молоко, бо хлопці хочуть їсти, та перед тим, щоб завела їх до бункру,
що господиня зробила, але в той час в бункрі нікого з людей не
було, тільки військова шинеля та кожух. Бабій в той час повела
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більшовиків до гром. Попович Гната, літ 30, та питала, чи в нього
немає бункру, бо треба сховати одного арештованого совіта.
Попович сказав, що в нього бункер є, але в ньому криються два
його брати. Тоді більшовики сказали, щоб Попович повів і показав, де брати, та Попович зорієнтувався, що то підступ більшовиків. Після цього більшовики заарештували всіх вище згаданих
і ходили з ними цілу ніч по селі, рано пішли до Демчук Михайла,
забрали його та питали, де Чуйко, на що жінка відповіла, що то
первий брат, який зараз приїхав з Німеччини та вечером пішов
додому, при чому жінку сильно побили. Звідтам більшовики пішли до гром. Рошкович Михайла, де був Мельникович Андрій і
звідтіль його забрали. По дорозі стрінули гром. Хемей Дмитра,
ур. 1914 р., зам. в с. Тисменичанах, зробили коло нього пошуки,
зв’язали та забрали зі собою. Мельниковича випитували, де є
магазини зі збіжжам та речами. Пізніше арештували гром. Іванчук Олексу с. Григора, який повів більшовиків до гром. Стефінин
Анни, звідти забрали 30 кг власного її збіжжа. Після цього враз з
арештованими відійшли до р-ну Лисець.
22.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 194.
Оригінал. Машинопис.
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“Ю-140”.

№ 62
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ РЕЙДУ РВ УНКВС ТА
“ІСТРЕБІТЕЛІВ” НА СС. РАДЧА, ІВАНИКІВКА,
ХОМ’ЯКІВ, ЧУКАЛІВКА, ЧЕРНІЇВ, ТИСМЕНИЧАНИ,
ЗАБЕРЕЖЖЯ ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ
18.11.-25.11.1945 Р.
4 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.107
Листопад 1945 р.

Справа рейду РО НКВД
та істребітелів на
сс. Радча, Іваниківка,
Хом’яків, Чукалівка,
Черніїв, Тисменичани,
Забереже Лисець[кого] р-ну,
від дня 18.-25.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.11.[19]45 р. о год. 20, до с. Радча зі сторони р-ну
Лисець над’їхало верхом на конях 20 більшовиків у віддалі 5 м
один від одного. Були це рай. стрибки, між якими були також
НКВД-исти. Таким порядком зробили рейд сс.: Радча, Іваниківка, Чукалівка, Черніїв, Хом’яків, Тисменичани та Забереже. Рано
о год. 4, з с. Забереже вибрались в напрям р-ну Лисець через
с. Іваниківку. В кожному переїзджаючому селі в крайних хатах,
вступаючи, представляли себе стрільцями УПА, говорячи, що
вони залишилися від сотні, яких курінним є “Хмара” і тепер не
знають, куди за ними мають шукати. Провокуючи населення, питали, чи не могли б остати заночувати десь у відповідному бункрі, при чому жадали харчів і т.і. Подібний рейд відбувся в цих самих селах вночі 20-21. ц.р., в чому, як попередньо, більшовики
не мали жодних успіхів.
Дня 22.11.[19]45 р. о год. 16, зі сторони р-ну Лисець через
с. Хом’яків до с. Тисменичани прийшло рай. НКВД та стрибки,
між якими був начальник РО НКВД Тараненко та заквартирували
в будинку місцевої школи. Ніччю переходили селом, слідкуючи
за рухом, а о год. 4 дня 23 ц.м. вибралися до с. Забереже, де по
деяких господарях переводили труси, грабуючи населення, а ве107
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чером заквартирували в місцевій сільраді. В часі трусів арештували таких людей:
1. Гречанюк Василя с. Івана ур. 1918 р. в с. Забережу
2. Амброзяк Федора
–//– 1922 р.
–//–
3. Юрків Василя с. Николи –//– 1912 р.
–//–
Арештованих держали через цілий час при собі, а рано о
год. 5 дня 24.11.[19]45 р., всі більшовики враз з арештованими
вибралися до с. Братківці. Тут заквартирували по господарях біля
школи. Рано по господарях збирали харчі, при чому зганяли людей на мітинг. На мітингу вели агітацію проти бандерівців та грозили населенню судом, якщо будуть мати з бандерівцями якийнебудь зв’язок. Рівночасно на цьому мітингу призначили людей
до виборчої комісії. О год. 16 з арештованими вибралися через
с. Хом’яків до с. Забережа. В дорозі між с. Черніїв а с. Забереже
стрінулися з переходячими в той час боївкарями СБ рай. Лисець
пс. “Довбуш”, “Тарас” з “Фокою”, які відкрили по більшовиках
вогонь з папашок. Більшовики зайняли становища та почали відстрілюватися, закидуючи боївкарів гранатами. Боївкарі без втрат
відступили. В часі перестрілки втекли всі арештовані з с. Забережа. Після перестрілки більшовики перейшли через с. Забережа до с. Іваниківка, де відразу обскочили хату гром. Стонога
Анни. В хаті цій в той час були місцеві кущовики. Кущовик “Явір”,
який стояв на стійці, відкрив по більшовиках кулеметний вогонь.
В часі цієї перестрілки впав один більшовик, від якого “Явір” забрав автомата МП-43, якого носив надр. СБ-іст “Козак”. Більшовики закидали хату гранатами, з якої кущовики та господарі вспіли скорше вицофати. В висліді бою був забитий один більшовик,
а два тяжко ранені. Кущовики відступили без втрат. Більшовики
по селі ходили до рана, а о год. 7 вибрались до рай. Лисець, забираючи зі собою ранених та вбитого.
4.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 200.
Оригінал. Машинопис.
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№ 63
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИВОЗУ В
С. ІВАНИКІВКА ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ 26.11.1945 Р.
5 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: вивіз в с. Іваниківка
Лисець[кого] р-ну,
дня 26.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 6.11.[19]45 р. о год. 1, зі сторони рай. Лисець до с. Іваниківка прийшло 50 рай. стрибків НКВД, між якими був нач. [РО]
НКВД Тараненко та слідчий [РО] НКГБ Сапожніков. В с. Іваниківка зайшли до будинку місцевої сільради, а після якогось часу
привели голову сільради та кілька десятників. Зі сільради якусь
частину згаданих більшовиків десятники були змушені відпровадити до господарів, які були на списку до вивезення, опісля
десятники відійшли додому. Господарства тих господарів обло
жили стійками та чекали до рана. Були це родини, яких члени співпрацюють в рядах ОУН. Біля години четвертої цього дня
з р-ну Лисець приїхало 15 фір, на яких було 16 більшовиків.
Фіри під селом задержалися та чекали також до рана. Над ранком більшовики почали будити господарів, а коли їм відчинено,
представляли себе стрільцями УПА, питаючи поіменно, де сини
чи чоловіки, та коли приходять додому. По якомусь часі почали
переводити труси, при чому казали господарям збиратися та пакувати деякі речі, а відходячи, забирали їх зі собою. О год. 6 до
кожного господаря, якого мали вивозити, заїзджали фіри, на які
сідали люди, а враз з ними забирали все майно.
Забрали такі родини:
1. Павликівський Никола с. Івана, ур. 1895 р. (два сини в УПА)
–//–
(а) Анна ж. Николи, ур. 1900 р.
–//–
Іван с. Николи, ур. 1929 р. (27 ц.м. зі

Станисл[ава] втік)
–//–
(а) Марія д. Николи, ур. 1927 р. (
–//–
)
та двоє малих дітей, від 1 м. до півтора року.
2. Павликівський Василь с. Михайла, ур. 1918 р. (брат в
УПА) – забрали самого, бо родини в той час не було вдома.
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3. Князюк Степан, ур. 1893 р. (син в кущі)
–//– Тетяна ж. Степана, ур. 1898 р.
–//– Василь с. –//– , ур. 1922 р. (в м. жовтні прийшов з
Німеч[чини]) та 4 дітей від 3-18 літ життя.
4. Павликівський Василь с. Федора, ур. 1922 р. (брат

боївкар СБ “Крук”)
–//– (а) Катерина д. Федора, ур. 1925 р.
–//– (а) Марія д. Федора, ур. 1922 р. (втекла з

с. Іваниківка).
Зі сільради звільнили:
1. Павликівську Евдокію ж. Федора, ур. 1910 р. (враз з 5 дітьми).
2. Яковів Катерину ж. Івана враз з 4 дітьми (правдоподібно
була забрана помилково).
Всіх вище згаданих цього дня о год. 11, відставили враз з
їхнім майном, яке сконфіскували включно з розбиранням хат, до
рай. Лисець.
5.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 2.
Оригінал. Машинопис.
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№ 64
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ
ВІЙСЬКАМИ УНКВС ТА ЧА В С. ЗАБЕРЕЖЖЯ
ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ 14.12.1945 Р.
17 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа облави військами
УНКВД та ЧА в с. Забереже
Лисецького р-ну,
дня 14.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.12.[19]45 р. о год. 8, від сторони с. Радча–Іваниківка до с. Забережа, переходив розстрільною полем, у віддалі 10-15 м один від другого, відділ більшовиків в числі 130 осіб.
Друга група більшовиків в числі 140 осіб ішла, як і попередня, полем від сторони с. Тисменичани до с. Забережа. Під селом обі
групи злучилися та почали входити в село дальше розстрільною
з несамовитим диким криком “ура”. На стежках і дорогах лишали
застави. В часі, коли більшовики входили до с. Забережа, зі сторони с. Тисменичани до згаданого села приїхало одно панцирне
авто зі Станиславова через с. Іваниківку, а опісля приїхало 6 авт
та 20 фір в числі 250 осіб. Був це відділ війська УНКВД та ЧА, між
якими було рай. НКВД та істребітелі, всі були одягнені в військові
однострої з пагонами та червоними нараменниками. Озброєн
ням їхнім було: 4 легкі гарматки, 10 тяжких кулеметів, 6 панцербіксів, міномети та легка автоматична зброя. Мали також зі
собою радіоапарат надавчий і відбірчий. В селі почали переводити труси по всіх господарях, перекопуючи дротами подвір’я,
шукаючи за бункрами, а крім цього, основно шукали в будинках
та стрихах. У підозрілих місцях викидали зі стодолів збіжжа, зривали підлоги, розбивали печі та розкидали загати біля хат. В будинку місцевої школи зривали в клясах підлоги, розбивали стелі, наказуючи вчителям, щоб враз з дітьми опустили школу. Біля
год. 9 зі сторони рай. Лисець через с. Іваниківку, приїхали ще два
авта (таксівки), якими приїхали правдоподібно, один генерал
та 4 офіцери, начальник РО НКГБ Чунін, нач. РО НКВД Тараненко та НКВД-исти Бровенко, Сапожніков, з якими також приїхав
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“Антипко”, стріл. з почоту сот. “Вікторії”, по нац. грузин. Згаданий “Вікторія” прийшов до свойого села на вилікування з двома
стрільцями: “Антипком” та “Кузьмою”. Дня 13 ц.м. “Вікторія” зі
стрільцем “Кузьмою” відійшов з с. Забереже, а “Антипка” залишив в селі на квартирі, звідки (разом)108 він цього самого дня ніччю зголосився в рай. Лисець. Слідуючого дня “Антипко” привів
більшовиків до с. Забережа та вказав бункер, в якому перебував
враз з “Вікторією”, у гром. Захарчук Федора с. Антона. Згаданого господаря та його жінку сильно побили та після допитів в сільраді, звільнили. Другий бункер показав “Антипко” на полі, де рівно ж не було нікого. Опісля водив більшовиків по тих господарях,
де враз зі сотенним прохарчовувалися. Всіх вказаних господарів
більшовики в місці допитували, при чому сильно били та питали
про зв’язки з бандерівцями. Згадані більшовики опісля через цілий день переводили труси, в часі яких арештували таких людей:
1) Семкович Марію д. Дмитра
ур. 1924 р. в с. Забережу
2) Гречанюк Анну д. Дмитра
–//– 1925 р.
–//–
3) Кецманюк Анну д. Тимка
–//– 1924 р.
–//–
4) Юрків Анну д. Петра
–//– 1926 р.
–//–
5) Гарасимович Юрка с. Юрка –//– 1928 р.
–//–
6) Федорів Василя с. Дмитра –//– 1928 р.
–//–
О год. 5 всі більшовики почали роз’їздитися. Панцирка враз
з автами і фірами від’їхали в напрям м. Станиславів, війська
УНКВД та ЧА частинно повернулись до с. Тисменичани, а частинно до с. Радча, де заквартирували. Стрибки в силі 15 осіб відпровадили арештованих до р-ну, а решта заквартирувала в с. Забережу. Протягом цілої ночі ходили по селі, а дня 15 ц.м. о год. 7,
всі від’їхали до рай. Лисець. Війська УНКВД та ЧА, які заквартирували в с. Радча, рівно ж цього дня відійшли до м. Станиславів.
В часі трусів більшовики грабували в селі харчі та одяги.
17.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 260.
Оригінал. Машинопис.
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Так у тексті.

“140”.

№ 65
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
ПРОВОКАЦІЇ В С. ІВАНИКІВКА ЛИСЕЦЬКОГО Р-НУ,
ЛЮТИЙ 1946 Р.
20 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.109
Березень 1946 р.

Справа большевицької
провокації в с. Іваниківка
Лисець[кого] р-ну,
лютень 1946 р.
П Р О Т О К О Л.
В першій половині лютня 1946 р., після виборів, до господаря Дмитра (назвисько невідоме), літ ок. 36, прийшло вечером
10 большевиків з квартируючого гарнізону, заарештували його
та забрали до гарнізону. Там замкнули його до стайні, до інших
арештованих. Ранком слідуючого дня большевики попровадили
цього господаря до лісу поблизу села і побоями змушували його,
щоби показав криївки, в яких сидять бандерівці. Господар відпирався, що про ніякі криївки нічого не знає. Тоді большевики розпалили великий вогонь і б’ючи його прикладами та копаючи ногами, казали, що коли він не покаже криївки, де криються СБ-істи
“Славко” і “Довбуш” – його спечуть на вогні. (Господар знав про ці
криївки, бо носив хлопцям їсти до лісу). Та він дальше не признавався, кажучи, що можуть його і застрілити, чи спекти, то він нічого не скаже, бо нічого не знає. Тоді большевики викинули збитого
господаря на сани, привезли до села і казали йти додому.
Третього дня після цього випадку вечером, 8 большевиків з
квартируючого гарнізону перебралися в цивільні і різні військові убрання, вишивані сорочки, мазепинки з тризубами і прийшли
до цього самого господаря, що вже спав. Большевики збудили
його, казали позаслонювати вікна, запалити світло, а самі зайшли в хату, залишаючи одного під хатою на стійці. В хаті почали вдавати укр. повстанців. Закидали господареві, що він видає
большевикам людей і співпрацює з НКВД. Примушували його
признатися, скільки вже видав криївок і людей, а за це обіцяли
йому прощення, коли щиро признається. В противному випадку
109
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грозили, що його повісять. Казали, що вони є з СБ. Та господар
казав, що він нікого не всипав, ніяких криївок, бо він до нічого не
мішається. Тоді один большевик витягнув з кишені шнурок, закинув господареві на шию петлю, вимагаючи признання. Та господар дальше до нічого не признавався. Тоді большевики випровадили його до стодоли, підвісили, аж він почав душитися. Опісля,
вже непритомного, принесли до хати, кинули на ліжко, стягнули
з шиї шнурок і сказали до жінки: “На маєш, можеш його з’їсти”.
Господар за кілька хвилин опритомнів. Саме в той час стійковий
під хатою вистрілив з папашки. Большевики з криком: “Утікаймо,
бо большевики!” – вибігли з хати.
Слідуючого дня ранком прийшло до цього господаря
5 большевиків з гарнізону і питали, що то в нього за стріли були
ніччю, це певно були “бандити”. Господар відповів, що в нього не
було ніяких “бандитів”. Натомість були перебрані червоноармійці з гарнізону, яких він пізнав. Большевики сказали йому, що це
не були ніякі червоноармійці, лише “бандити”, а його обов’язком
було повідомити гарнізон про це і їх були б побили. На це відповів господар, що він не міг повідомити, бо ці нічні гості так йому
догодили, що не може встати з ліжка. Большевики засміялися і
вийшли з хати. Більше до цього господаря вже не приходили.
20.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 303.
Оригінал. Машинопис.

300

“128”.

Богородчанський район (ч. 4) (№ 66-96).
№ 66
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БОЇВКИ УНКДБ “КРИГИ” НА НАДРАЙОННОГО
РЕФЕРЕНТА СБ СТАНИСЛАВІВЩИНИ
ВАСИЛЯ КАПУЩАКА-“МИРОНА” В С. ГРАБОВЕЦЬ
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
13 липня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.110
Червень 1945 р.

Справа наскоку боївкою УНКГБ
“Криги” на надрай. [реф.] СБ
“Мирона” в с. Грабовець
Богородчанського р-ну.
П р о т о к о л.
Дня 18.6.[19]45 р. о год. 12-ій, поїздом зі Станиславова приїхало та на Цуцилівській станції висіло 50 більшовиків обл. боївки
“Криги”. Вони подались в напрямі с. Грабовець присілка Полик,
де через якийсь час за чимось нібито шукали. Друга частина цеї
самої боївки в числі 50 осіб висіла на станції с. Тарновиця Лісна
та подались в сторону с. Фітьків р-ну Ланчин. Зі сторони с. Фітьків ця сама група подалась в напрям с. Грабовець через присілок
Підгородище. Тут біля хати гром. Андрусишин Івана с. Василя,
літ 40 (у якого в той час був надрайонний СБ-ст “Мирон” з машиністкою “Анничкою” і одним в’язнем), поділилась на 3 групи:
Перша група пішла попід ліс, друга група понад Бистрицю Надвірнянську, третя пішла дорогою. Так перейшли групами присілок Підгородище. За цим присілком злучилися разом
та пішли до с. Грабовець, де заквартирували, чекаючи на групу,
яка висіла на станції в с. Цуцилів. В часі переходу через згаданий
присілок, перейшли спокійно.
Цього самого дня о год. 15-ій група, яка чекала на присілку
Полик, перейшла ріку Бистрицю та подалась на Підгородище. З
110
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цією групою був рай. військовик “Лемко” та істребітель Слюсарчук Василь, який ідучи дорогою з невідомим, грубим НКГБ-стом,
про щось пильно говорили.
Бачучи більшовиків, боївкарі “Максим” та “Влодко” сей час
замаскували бункер, подали це до відома “Миронові”, а самі подались в ліс.
В той час у хаті Андрусишин Івана була сусіда Гуцуляк Катерина ж. Дмитра, літ 40, яка йшла зі с. Фітькова та по дорозі вступила до хати, де застала господиню Варвару ж. Івана та її братову Куртяк Василину ж. Михайла, літ 30, з м. Делятин. Вона прийшла помогти Варварі сапати бараболю. Тоді Варвара побачила
через вікно групу більшовиків, яка прямувала на її хату. Сусіда Гуцуляк Катерина через друге вікно побачила другу групу більшовиків, яка рівно ж ішла розстрільною на хату.
Більшовики зайшли на подвір’я, а за якийсь час Варвара
вийшла до сіней та побачила через шпару дверей, як вони розкривали двері бункру і відкопували люфта. У бункрі в той час
переховувалися: надр. СБ-ст “Мирон”, машиністка “Анничка”
та арештований рай. пропагандист “Байда”. За стайнею стояв
“Лемко”, який час від часу інформував більшовиків. В саді від
ліса була застава з двома кулеметами, а в городі сидів один
більшовик з радіоапаратом надавчим та відбірчим. Після відкриття бункру, через якої півгодини, прийшло до хати п’ятьох
більшовиків, між якими був старшина з жовтими пагонами, нагайкою в руках, без зброї та запитав, котра господиня цієї хати.
Господиня відповіла: “Я”, тоді цей старшина закликав її зі собою
на подвір’я, де був бункер та почав її питати: “Скільки їх у бункрі
є та які їхні псевда?” Варвара відповіла: “Я не знаю скільки їх
там є та які їхні псевда”. Тоді старшина сказав: “Як ти не знаєш?
На твоїм подвір’ю і ти не знаєш? Ти добра бандеровка, скажеш
потім нам все”, при тому зізволив Варварі йти до хати. По якімсь
часі прийшов знова до хати цей сам старшина та забрав Куртяк
Василину зі собою надвір, після кількох хвилин було чути крик
Василини, яку більшовики вкинули до бункра. З бункра почули
більшовики стріли і в той час витягнули Василину. Коли Василина прийшла до хати та почала розказувати, що з нею було, в
той час було чути вибух гранат. За годину прийшов до хати цей
сам старшина, забрав зі собою Гуцуляк Катерину, з якою говорив
приблизно півгодини. Коли Гуцуляк прийшла до хати, казала, що
її вкинули до бункру та казали подати собі сокиру та баняк. Вона
подала це та заявила, що довше не може там бути, бо душить її
дим. Більшовики витягнули її та сказали: “Сідай, відпочинеш та
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ще раз полізеш”. Вона посидівши трохи, сказала, що є хвора на
тиф і не полізе тому, що душиться. Тоді сказав один з них іти її до
хати. В той час Варвара побачила, що її батько пригнав організаційні коні та сказала: “На біду тато коні пригнали”.
Після трьох годин до хати прийшов старшина та ще двох з
них в зелених шапках та батьком Варвари. Старшина сказав всім
збиратися. Варвара почала плакати та просити, щоби її залишили, бо в неї є малі діти. Тоді старшина запитав Варвари, чи знає
хто там є забитий. Варвара відповіла, що не знає, але старшина
сказав: “Це “Мирон”, чому не знаєш, от іди подивися! Витягнули як собаку!” Підняв нагайку та хотів Варвару нею вдарити, та
дитина, яка була в неї на руках, захистила її від цього. Старшина знову сказав: “Яке псевдо його та тої дівчини, ти їм давала
їсти”. “Я про псевда їх не знаю, а їсти не давала, бо не маю що. Я
бідна”. Господиню Варвару залишили в спокою. В міжчасі батько Івана Андрусишин Василь, літ 65, чув, як один з більшовиків
подавав по радіо: “16.19.29. “Мирон” у бункрі застрілив одного
в’язня, одну дівчину-секретарку та сам себе”. Пізніше сказали
батькові відійти.
За якийсь час витягнули зв’язаного “Байду” та “Мирона”
з бункру на подвір’я. Зараз збіглося решта більшовиків та проколювали багнетами трупа “Мирона” в груди, в шию та в обидва
рамена. Крім цього, здерли з трупа “Мирона” одяг та чоботи,
залишаючи голого на подвір’ю. З трупа “Аннички” стягли також
одяг, залишаючи її в бункрі. Через довший час перекопували
подвір’я, шукаючи за архівом, якого не знайшли.
По перевірці цього господарства невідомий НКГБ-ист сказав до Андрусишин Василя, щоб впрягав коні та їхав з ними. На
то Андрусишин відповів, що не має воза. Більшовики відходячи
з хати, забрали зі собою Гуцуляк Катерину та Куртяк Василину до
с. Грабовець. На подвір’ю Андрусишин залишили стійку. По дорозі Гуцуляк Катерину звільнили. Обидві групи тої ночі квартирували в с. Грабовець.
Другого дня о год. 3-ій, в с. Грабовець прийшло 10 більшовиків знову до хати Андрусишин, де в хаті застали господиню
Варвару і батька Івана. Один з більшовиків спитав, де є другий
бункер та де є закопані матеріяли “Мирона”. Варвара відповіла,
що не знає. Більшовики розбіглися по подвір’ю та почали робити
знова розшуки, перекопуючи подвір’я. В часі розшуків нічого не
знайшли. Пізніше прийшов один НКГБ-ист та почав допитувати
господиню, відриваючи від неї дітей, які не хотіли попуститись
своєї матері.

303

[С]початку питав про автобіографію та про родинний стан.
Опісля під загрозою питав, де другий бункер та де закопані матеріяли. Варвара сказала, що другого бункру не має, а де закопані матеріяли також не знає. Тоді спитав, чи багато тут проходить війська та чи приходить “Козак” з боївкою, на що Варвара
відповіла, що такого як “Козак” не знає, а війська з ліса приходить багато, але тільки ніччю. НКГБ-ист спитав, в котрій годині
приходять і в котрій відходять. Вона відповіла: “Ніччю приходять
і ніччю відходять”. Тоді НКГБ-ист сказав: “Ти говориш неправду, зараз будеш говорити все по правді”. Вийшов надвір, взяв з
плота подерті штани, зав’язав її очі та уста і почав бити по спині.
Коли Варвара почала вириватися, він покликав двох більшовиків, які зв’язали її руки та почали знова бити по плечах та спині.
По якімсь часі розв’язали уста та почали знова питати, де другий
бункер та де матеріяли. Варвара дальше говорила, що не знає.
НКГБ-ист запитав, що це за дівчина, яку ми вчора забрали, кому
вона приносила штафети та скільки приносила. Варвара сказала, що та дівчина сапала в неї бараболю. Потім НКГБ-ист почав
бити її дручком та сказав: “Бабо, ми все знаємо, ти її давала їсти,
в твоїй хаті лежали хворі, ти їм також давала їсти”. Варвара відповіла: “Яке військо прийде, я мушу дати їсти”. Допит з Варварою тривав від години 5-ої до год. 12-ої.
Коло години 13-ої більшовики вибралися до с. Грабовець.
Цього самого дня коло год. 13-ої, арештовану Куртяк Василину
забрали зі собою та від’їхали до с. Забережа р-ну Лисець. Другого дня трупа “Мирона” та “Аннички” забрано та похоронено на
цвинтарі с. Горохолина.
13.7.1945 р.

Справу провадив: “М-139”.
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№ 67
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЙ
ТА ЗГОЛОШЕНЬ З ПОВИННОЮ
В С. ГЛИБОКЕ БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
ВІД 12.07. ДО 22.07.1945 Р.
25 липня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.111
Серпень 1945 р.

Справа: акцій та зголошень
“з повин[н]ою” в с. Глибоке
Богородчанського рай. від
12.7. до 22.7.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 12.7.[19]45 р. о год. 4, з напрямку рай. Богородчан через с. Саджаву, с. Глибоке, в напрям Ч[орного] ліса перейшов
відділ обл. війська НКВД, в числі 30 осіб. Через с. Саджава та
с. Глибоке переходили розстрільною. Ішли також поза селом полем та корчами. Перейшовши с. Глибоке попід Ч[орний] ліс, декуда лишали застави. Озброєні були в легко-автоматичну зброю.
О год. 7 до с. Глибоке зі сторони Ч[орного] ліса, прийшло
двох більшовиків та арештували переходячого громадянина
Дмитрів Юрка с. Дмитра, ур. 1918 р. Арештованого забрали зі
собою до Ч[орного] лісу.
В Ч[орному] лісі біля с. Глибокого більшовики ходили лініями, а о год. 12 враз з арештованим пішли попід Ч[орний] ліс в
напрям с. Росільна. Цього самого дня приїхало два авта більшовиків, між якими було [РО] НКВД і НКГБ. Був це Богородчанський
відділ НКВД та істребітелів. Згадані більшовики заквартирували
в громадянина Семкового Василя та будинку читальні “Просвіти”. Цього дня зганяли людей на мітинг, на якому говорили, що
до 20.7.[19]45 р. мають зголоситися всі бандерівці, які криються
в лісі та вдома. Якщо до 20.7. не зголосяться, то будуть вивозити
їхні родини на Сибір, а майно конфіскувати. Поодинокі істребітелі в часі мітингу ходили поміж людей та говорили, щоби всі бандерівці з цілого району поголосилися.
По мітингу, на стодолі гром. Гринів Олекси с. Петра, робили
стійку днем і ніччю в час їхнього квартирування.
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В днях від 13 до 18.7.[19]45 р. квартируючий відділ в числі
80 осіб робив більші пошуки по господарях. В часі пошуків знайшли таких громадян:
1) Черевко Ілька с. Василя, ур. 1918 р.
2) Жирик Івана с. Михайла, ур. 1919 р.
3) Проців Степана с. Василя, ур. 1907 р.
4) Базанюк Івана с. Базя, ур. 1921 р.
Всіх вище згаданих випустили та направили в район голоситися з повин[н]ою. Слідуючого дня Проців Степан привів більшовиків до гром. Проців Степана112, в якого відкрили бункер і витягнули слідуючих людей:
1) Черевко Василя с. Степана, ур. 1918 р.
2) Федорів Олексу с. Василя, ур. 1915 р.
3) Черевко Івана с. Василя, ур. 1917 р.
Цього дня витягнули з бункра Гоголь Ілька с. Семена,
ур. 1918 р., та Черевко Олексу с. Юстини, ур. 1918 р. В міжчасі більшовики дальше продовжували свою роботу, при чому відкрили 15 бункрів, в яких нічого не було. У дзвінниці, біля місцевої
церкви, знайшли дві шинелі та одну скриньку амуніції.
Крім цього, арештували слідуючих людей:
1) Филипович Галю д. Василя,
2) Филипович Доню д. Василя,
3) Семко Михайла с. Івана, ур. 1887 р.
4) Лешко Явдоху д. Дмитра.
Дня 22.7.[19]45 р. одно авто більшовиків в числі 25 осіб
від’їхало в напрям с. Хмелівка, решта більшовиків відійшла в напрям рай. Богородчан.
25.7.1945 р.

Справу провадив: “К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 123.
Оригінал. Машинопис.
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№ 68
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БОЮ СОТНІ УПА
ЗІ СПЕЦВІДДІЛОМ УНКВС У С. ГРИНІВКА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
15 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Серпень 1945 р.

Справа: бою УПА зі спецвідділом
УНКВД в с. Гринівка Богород[чанського] рай.
П Р О Т О К О Л.
Дня 9.8.[19]45 р. в с. Гринівка в гром. Дем’янів Андрія заквартирував спецвідділ УНКВД в числі 70 осіб. Озброєні були в
легко-автоматичну зброю. Квартируючі більшовики робили випади на с. Нивочин, с. Лесівка і т.д. Цього дня попри згадане село
Ч[орним] лісом переходила сот. УПА під ком. курінного “Хмари”. Довідуючись про квартируючих більшовиків, задержалася.
Перед вечером розвідали у дітей, які пасли худобу, де і в якому
будинку квартирують більшовики. Цього дня о год. 10 вечером,
відділ УПА підійшов під квартируючих більшовиків та окружив їх
з трьох сторін. Будинок, в якому квартирували більшовики, освітили ракетами та відкрили кулеметний вогонь. Більшовики в
той час почали панічно розбігатися. Бій з більшовиками тривав
приблизно пів год. Будинок закидали гранатами, де було забито кількох більшовиків. В часі бою стрільці УПА кричали: “Більшовики здайтесь!”, на що більшовики відповідали: “Не стріляйте,
Україна вільна!” Більшовики в бою стратили 15 убитими та багато тяжко ранених, та 20 більшовиків здалось в полон. Наших
втрат не було. В часі бою деякі більшовики втікали на поле, а деякі до рай. Богородчани.
Другого дня приїхало 2 авта більшовиків в числі 20 осіб і забрали ранених та побитих, та від’їхали до рай. Богородчани.
Перед тим, заки від’їхали, замаскували сліди крови. Між
убитими більшовиками був забитий стар. лейтенант НКВД, якого
прізвище невідоме.
15.8.[19]45 р.

Справу провадив: “К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 121.
Оригінал. Машинопис.
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№ 69
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ В
СС. ГРИНІВКА І НИВОЧИН БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
ВІД 1.07. ДО 10.08.1945 Р.
25 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.113
Серпень 1945 р.

Справа акції в сс. Гринівка
і Нивочин Богородчанського рай.
в днях від 1.7. до 10.8.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.7.[19]45 р. о год. 9, з напрямку рай. Богородчани до
с. Гринівка приїхало 75 більшовиків обл. війська НКВД та заквартирували в будинку гром. Дем’янів Андрія. Квартируючи, цього
дня грабували в людей харчі, при чому говорили, що будуть
квартирувати тут довше та що вони мають таких двох людей, що
знають про всі бункри, та людей, які скриваються. Другі говорили, що вилапають всіх з ліса та бункрів і до того часу не підуть зі
села, поки не вилапають всіх бандерівців.
Дня 2 і 3.7. ц.р. ходили по селі за харчами, при чому випитували малих дітей та жінок про поодиноких людей та про їхні бункри.
Дня 4.7.[19]45 р. квартируючі війська робили пошуки в селі
та поза селом. Інші ходили по всіх ріднях, яких сини в УПА, або
скриваються вдома. Родинам грозили вивозом та конфіскатою
майна.
Дня 5.7.[19]45 р. до вище згаданих більшовиків приїхало з
рай. Богородчани 5 більшовиків і 5 НКВД-ів, які пішли на місце
бункру та забрали з нього:
Семків Василь с. Федора, ур. 1918 р.
Гринів Микола с. Юрка, ур. 1909 р.
Фецинець Іван с. Василя, ур. 1911 р.
Друк Дмитро с. Василя, ур. 1924 р. (стрілець УПА з сот. “Вивірки”)
Курнутій Микола с. Петра, ур. 1915 р. (стрілець УПА з сот. “Вивірки”)
Яцків Олекса с. Семена, ур. 1915 р. (стрілець УПА з сот. “Хмари”)
Курнутій Василь с. Петра, ур. 1916 р.
Арештованих тримали зі собою.
113
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Дня 6.7. ц.р. дальше продовжували труси, при чому знайшли в стодолі гром. Гарасимів Василя с. Петра, Надрагу Олексу с. Миколи, нар. 1914 р., підр. боївкаря і гром. Сенич Михайла
с. Василя, нар. 1910 р. Цього дня від’їхали з арештованими до
рай. Богородчани.
Дня 7.7.[19]45 р. залишені війська провадили дальше пошуки в селі та поза селом, шукаючи за бункрами.
Другого дня ці самі більшовики, на всип гром. Говера Онуфрея, ур. 1906 р., з с. Гринівка, відкрили один бункер, з якого витягнули таких людей:
Фелик Василя с. Петра, ур. 1913 р. (станичний)
Мартинюка Василя с. Василя, ур. 1929 р. (рай. боївкар під
пс. “Чумак”)
Фецинець Василя с. Юрка, ур. 1922 р.
Тимків Михайла с. Івана, ур. 1913 р.
Згаданий Говера привів більшовиків на місце бункру, де
переховувались вище заподані люди. Цього дня більшовики
скликали людей на мітинг, на якому, за вказівками [РО] НКВД,
станичний говорив, щоб усі зголосились, про всіх знають, говорив, хто і де є та де скривається. Це не від німців скриватися, а
ЧА відкриє всі бункри, навіть 10 м під землею. Рівно ж цього дня
гром. Фелезюк Марія ж. Петра та Семанів Доня д. Федора стали
арештовані. Арештованих відставили до рай. Богородчани.
Дня 9 до 12.7.[19]45 р. квартируючі більшовики дальше
переводили пошуки в селі та поза селом. В часі пошуків нічого не
знайшли.
Дня 12.7.[19]45 р. о год. 15, квартируючий відділ зробив напад на с. Нивочин. До села входили з двох сторін, з горішнього
та долішнього кінця. В селі переводили пошуки, в яких відкрили один бункер. В ньому була мануфактура та текстильні речі.
О год. 20 забрали всі речі та від’їхали до с. Гринівка.
В днях від 14 до 19.7.[19]45 р. згаданий відділ днями і ночами робили наскоки на Ч[орний] ліс. Ночами робили засідки
по пільних дорогах та стежках. В тих днях відкрили три бункри,
в яких нічого не було. Крім цього, робили мітинги, на яких говорили, щоби всі бандерівці зголошувались з повин[н]ою, якщо не
зголосяться, то рідню вивезуть на Сибір, а майно сконфіскують.
Дня 20.7.[19]45 р. о год. 3, квартируючі війська вибрались
до рай. Богородчани.
Слідуючого дня з району на згадану квартиру приїхав цей
сам відділ, в тому самому числі. Ідучи до с. Гринівки, перевірили
с. Нивочин та нивочинські лази.
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Дня 25.7.[19]45 р. цей сам відділ в числі 50 осіб, зробив напад на с. Нивочин. Цього дня робили також пошуки по господарях, в часі яких нічого не знайшли. Вечером заквартирували в
місцевій школі в с. Нивочин.
Дня 26.7.[19]45 р. о год. 4, зі сторони рай. Богородчани прийшло 50 більшовиків, які злучилися з квартируючими більшовиками та пішли в Ч[орний] ліс, де ходили лініями, стріляючи в
гущаки. О год. 20 зійшли до с. Нивочин. В селі грабували в господарів харчі. Відділ, який прибув з рай. Богородчани в с. Нивочин в числі 50 осіб, вибрався до рай. Богородчани. Квартируючі
дальше залишилися на своїх квартирах.
Дня 28.7.[19]45 р. рано, приїхало з напрямку м. Станиславів до Нивочинського лісу 40 фір більшовиків, які забирали з лісу
дерево. Деякі з цих більшовиків залишилися з квартируючими
більшовиками в с. Нивочин.
Дня 30.7.[19]45 р. обл. війська перейшли на згадану квартиру до с. Гринівка, а більшовики, які приїхали за деревом, вибралися до лісу, де разом з деревом вибралися до м. Станиславів.
Дня 1.8.[19]45 р. до 9.8.[19]45 р. квартирували дальше на
згаданій квартирі с. Гринівка. В часі квартирування робили випади
на с. Лесівка, де не мали жодних успіхів. При цьому грабували людей з харчів та одягів, та нападали на поодиноких жінок та дівчат.
Дня 9.8.[19]45 р. о год. 22, сот. “Хмари” обскочила будинок,
в якому квартирували згадані більшовики та їх розігнала (окремий протокол бою долучиться).
25.8.1945 р.

Справу провадив: “К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 120-121.
Оригінал. Машинопис.
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№ 70
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АГЕНТУРНОЇ
РОЗРОБКИ С. СТАРІ БОГОРОДЧАНИ
БОГОРОДЧАНСЬКИМ РВ УНКВС
ВІД 22.07. ДО 31.07.1945 Р.
25 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Серпень 1945 р.

Справа: агентурн[ої] розробки
села Ст. Богородчани
Богород[чанським] РВ НКВД
в днях від 22.7. до 31.7.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 22.7.[19]45 р. о год. 5, приїхало з рай. Богородчани до
с. Ст. Богородчани 20 більшовиків, між якими було рай. НКВД.
НКВД пішло до сільради, де обговорювали деякі справи з місцевим головою, а решта більшовиків розійшлись по селі та бушували по господарях.
Дня 24.7.[19]45 р. з рай. Богородчани до с. Ст. Богородчани
приїхало трьох більшовиків і один НКВД-ст, якого прізвище невідоме, нібито в справі контингенту. Вони рівно ж щось довго говорили з головою сільради.
Дня 25.7.[19]45 р. о год. 8, з рай. Богородчани до згаданого
села приїхало 14 більшовиків. Цілий день ходили по селі, стягали
позику, податки, рівно ж запитували людей, де скриваються поодинокі люди та де їхні бункри.
Дня 29.7.[19]45 р. з рай. Богородчани до с. Ст. Богородчани прийшло около 80 більшовиків, між якими було рай. НКВД та
істребітелі. Більшовики прийшовши, розсипались по селі та городах, при чому зганяли фіри до ліса по дерево. Рівно ж цього
самого дня зганяли людей на мітинг, де говорили про здачу контингенту державі. Цього дня о год. 15 вибрались до рай. Богородчани.
Дня 30.7.[19]45 р. о год. 6, з рай. Богородчани приїхало
фірою до млина в Ст. Богородчанах 6 НКВД-ів, між якими був
нач. [РВ] НКВД Лащенко та арештований гром. Пилипів Степан
с. Олекси. В млині нач. Лащенко питався за дир. млина Момот
Дмитром с. Івана, ур. 1906 р., якого в той час там не було, аж
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опісля за деякий час прийшов. В той час в млині перебував підр.
місцевого району “Колос”, підр. госп. “Голубінка” та стрілець
“Гонта” зі сот. “Вивірки”. Рівно ж у згаданому млині було на викінченні 20 орг. шкір, про які знав “Голубінка”, дир. млина, робітник млина Луцюк Василь та Пилипів Петро, ур. 1909 р. Всі вище
згадані з с. Ст. Богородчани. Як свідчить підр. “Колос” та інші, які
були в той час скриті в згаданому млині, що більшовики точно
знали про шкіру, як і рівно ж був в порозумінні з [РО] НКВД дир.
млина Момот. Щоби в цьому замаскувати дир. млина, Лащенко
прилюдно допитував Момота про шкіру, яка мала знаходитися
в млині. Момот рішучо та з криком заперечив цьому. На доказ
Момотові, Лащенко приводить Пилипів Дмитра, який виправляв шкіри. Пилипів точно доказує Момотові про дійсність цього,
що сказав Лащенко та дає запоруку, що ніяких шкір не має. В
тому часі, як НКВД добуває шкіри, згаданий “Колос” та інші вті
кають млинівкою із млина. НКВД забрало шкіри та заарештувало
Проць Івана, ур. 1906 р., та Пилипів Дмитра, ур. 1909 р. З дир.
млина Лащенко на самоті про щось довго говорив.
О год. 13 разом з арештованими та шкірою від’їхали до рай.
Богородчани.
Слідуючого дня до Ст. Богородчан приїхало 50 більшовиків,
які розсипались по селі. Деякі з них ходили до урядових установ,
а о год. 20 від’їхали до рай. Богородчани.
25.8.[19]45 р.

Справу провадив: “К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 126.
Оригінал. Машинопис.
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№ 71
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ СПЕЦВІДДІЛУ
УНКВС НА СС. ГРАБОВЕЦЬ, ПОХІВКА І
ГОРОХОЛИНА БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
ВІД 1.08. ДО 23.08.1945 Р.

28 серпня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.114
Серпень 1945 р.

Справа: акції спецвідділу
УНКВД на села Грабовець,
Похівку і Горохолину,
Богород[чанського] рай.
від 1.8. до 23.8.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.8.[19]45 р. о год. 2, з напрямку рай. Богородчани до
с. Горохолина приїхало три фіри та одно авто більшовиків в числі
50 осіб. Всі більшовики заквартирували в будинку гром. Здерка
Онофрія с. Миколи, літ 53, який опустив своє мешкання, з причини конфіскати майна більшовиками. Це був спецвідділ УНКВД.
Озброєні були в легку автоматичну зброю. Фіри і авто змісця завернули додому, а залишені більшовики робили порядки в будинках та варили вечерю.
Другого дня о год. 9, більшовики вибрались піхотою до
с. Грабовець, заквартирували в будинку місцевої школи, де заночували, роблячи засідки поза селом та пільних дорогах.
Дня 3.8.[19]45 р. ходили по селі та розпитували людей, хто
повісив в с. Грабівцях Стефурак Федора. Люди говорили, що не
знають та втікали від більшовиків. Цього дня в поодиноких господарів робили труси, при чому говорили, що Стефурак був хороший чоловік, а бандеровці його повісили. При пошуках ловили
людей, яких при допитах били, щоб ті сказали, хто повісив згаданого Стефурака. Крім того, ловили дітей, яких при допитах били.
Діти через цілий час плакали, говорячи, що нічого не знають.
Пізніше арештували гром.:
1) Матківського Дмитра, літ 65, за те, що його син учитель,
арештований більшовиками 1940 р.
2) Гошівську Марію і троє дітей забрали враз з майном за те,
що її син був в СС Дивізії, а зараз попався в більшовицький полон.
3) Удуд Юрка, літ 38.
114
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Арештованих більшовики відіслали до району Богородчани.
Решта більшовиків вернула на згадану квартиру до с. Горохолина. Квартируючі більшовики ніччю робили засідки в селі та поза
селом.
Дня 4.8.[19]45 р. переходячий підр. “Гарт”, як рівно ж [і]
боївка СБ, вийшли на заставу, де більшовики за ними відкрили
кулеметний вогонь.
Засідки робили на відтинку Горохолина–Липники–Похівка.
Ночували в корчах біля гром. Капущак Степана, як рівно ж на полі
від сторони с. Похівка. Ніччю більшовики стягались із засідок та
напали на гром. Капущака, забираючи у нього харчі та тютюн.
При тому кожного разу ніччю щось нібито шукали. Цього ж самого дня квартируючий відділ зробив випад на с. Похівку. До села
входили двома групами. Перша група пішла від Богородчан через ліс Гай, друга група через ліс Липники. Обидві групи злучились під селом. В селі робили основні пошуки по господарствах.
В часі пошуків арештували:
1) Фанигу Прокопа, літ 65, якого син в УПА.
2) Зарубу Марію ж. Василя, літ 30, чоловік в УПА.
3) Летовчук Михайла, літ 18.
З арештованими подались в напрям ліса Липники, коло
с. Горохолина. Робили сильні пошуки в с. Горохолина на
прис. Липники, при яких знайшли один бункер, з якого здирали глину руками. В той час в бункрі сидів гром. Бочкур Василь
с. Івана, ур. 1928 р., з с. Похівка, Летовчук Михайло с. Василя,
ур. 1918 р., з с. Похівка, та курієр рай. провідника “Кармелюка” з
с. Тисменичани, якого прізвище невідоме. Коли більшовики відкрили вхід бункру, згаданий курієр стріляючися, тяжко себе ранив. Більшовики від згаданого курієра забрали пістоль, ППШ та
невідомі документи. Всіх згаданих забрали зі собою на квартиру,
а о год. 15 відставили до Богородчан. В дорозі під Богородчанами тяжко ранений курієр помер. Згадані більшовики перенесли
свою квартиру до с. Грабовець, залишаючи заставу в Липниках.
Дня 5.8. ц.р. ці самі більшовики зробили знова облаву на
ліс Липники. В часі облави залапали Литвин Василя с. Михайла,
ур. 1928 р., з с. Горохолина. Арештованого забрали зі собою до
с. Грабівця. Вертаючи з ліса Липники, арештували Гошівську Степанію д. Миколи з 1925 р., та Бойчук Ірину ж. Миколи з 1903 р.
Арештованих держали в пивниці через два дні.
Дня 7.8.[19]45 р. більшовики розділилися на дві частині.
Перша частина пішла на ліс Липники, де довший час перешукували береги ліса, при чому відкрили два бункри. В бункрах зна-

314

йшли рай. бібліотеку СБ в числі 150 книжок та текстилі зі станиці с. Горохолини. Всі речі поносили до гром. Литвин Михайла,
якому заявили, що за крадіж речей спалять хату і заберуть його
рідню. Цього дня о год. 13, забрали речі і відвезли до Богородчан. Друга група, походивши полем аж до с. Горохолина, стрінули гром. Сикіш Федора с. Михайла, ур. 1922 р., під пс. “Палій”,
зі с. Горохолина, ком. куща, до якого почали стріляти. “Палій”
відстрілюючись, став тяжко ранений і бачучи своє безвихідне положення, дострілився з пістоля. Ці самі більшовики повернулися
до с. Грабовець, зі собою забрали вбитого “Палія”. Там зігнали
людей на мітинг, на якому говорили, що забили голову бандитів,
який вішав людей. Забитого “Палія” прилюдно кололи штиками,
а тіло казали закопати на полі. Після мітингу ці більшовики осталися в с. Грабівцях.
Дня 8.8.[19]45 р. квартируючі більшовики переводили пошуки на присілку Полик с. Грабовець. В часі пошуків відкрили бункер, на всип арештованого Удуд Юрка зі с. Грабовець. З бункру
забрали більшу кількість приватних речей. Цього самого дня о
год. 13, одна частина вибралася на згадану квартиру в с. Горохолина, друга частина пішла через присілок Підгородище розстрільною через ліс Гурбину до с. Горохолина.
Дня 11.8.[19]45 р. ці самі більшовики зробили випад на присілок Підгородище с. Грабовець. На цьому присілку вночі о год. 1,
зробили заставу коло гром. Збанського Миколи, яку держали до
рана. Днем на цьому присілку робили труси по корчах та лісі. Крім
цього, трьох більшовиків на полі говорили з гром. Бойчук Матвієм
с. Василя, ур. 1923 р. в с. Грабовець (мав би мати стрічу з більшовиками). По полудні о год. 15, на згаданий присілок приїхало
одно авто зі сторони Богородчан та чекало біля гром. Збанського.
Цього дня на згаданім присілку більшовики арештували:
1) Кузьму Марію ж. Миколи, літ 51, враз з дочкою Донею, літ 19,
2) Андрусишин Варвару ж. Івана, літ 38, враз з трьома дітьми.
Крім цього, шукали за гром. Збанським Миколою, який перед
ними скривався. Бойчук Матвій забрав жінку, діти та майно і виїхав
до Богородчан, говорячи, що його бандеровці вб’ють. Більшовики
враз з арештованими відійшли до с. Горохолина, а звідтам 6 більшовиків відставило арештованих до Богородчан. На цьому відтинку більшовики робили труси дня 12 і 13.8.[19]45 р. Рівно ж ніччю
робили засідки на стежках та дорогах.
Дня 14.8.[19]45 р. квартируючий відділ зробив випад на
с. Горохолина Ліс. До села входили розстрільною через ліс Буковина. В селі робили основні пошуки, при яких знайшли три
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бункри, з яких два були з текстилями. З третього бункру витягнули:
1) Удуд Степана с. Онофрія, ур. 1910 р. (стрілець з почоту
сот. “Сокола” під пс. “Тарас”).
2) Семанчук Макарія с. Парані, ур. 1916 р.
3) Гоголя Олексу с. Василя, ур. 1919 р.
4) Сапіжака Дмитра с. Миколи, ур. 1909 р.
Враз з більшовиками був один невідомий чоловік, замаскований в палатку, який привів більшовиків на місце бункру. Це мав
би бути жандармерист з кур. “Благого” “Іскра”, який знав про ці
бункри. В часі пошуків арештували гром. Василюк Марію ж. Степана, літ 70, та забрали все її майно. Враз з арештованими відійшли до с. Горохолина, звідки мужчин відставили до Богородчан, а гром. Василюк звільнили, не вертаючи її майно.
Дня 15 і 16.8.[19]45 р. робили облаву на ліс с. Горохолина. В
часі облави відкрили бункер, з якого забрали:
1) Дем’янець Дмитра с. Івана, ур. 1905 р.
2) Дем’янець Гната с. Івана, ур. 1920 р.
3) Дем’янець Кіндрата с. Степана, ур. 1918 р.
До бункру привів хлопчина Ружило, ім’я невідоме, з с. Тисменичани Лисецького рай., який перед тим ніби скривався
перед більшовиками. Перевіривши ліс, забрали арештованих зі
собою та відставили до рай. Богородчан.
Дня 17.8.[19]45 р. о год. 4, квартируючий відділ більшовиків
зробив облаву на присілок Верховичку с. Похівки. В часі облави відкрили три бункри в лісі Мочар, в яких нічого не було. Крім
цього, арештували Григорів Михайла, ур. 1890 р., з с. Похівки,
котрого по дорозі до с. Горохолина заангажували до роботи як
с/о та випустили. Згаданий Григорів по випущенню, зголосив
про свою вербовку в станиці. В дорозі до Горохолини більшовики
рівно ж перевіряли ліс Липники та поодинокі господарства.
Дня 18, 19, 20.8.[19]45 р. робили облаву на ліс с. Горохолина, присілок Гурбина, Драбанівка і Копачівка, одначе успіхів не
мали жодних.
Другого дня з с. Горохолина до с. Похівка прийшов згаданий
відділ більшовиків та дальше продовжав свою роботу. Цього дня
арештували:
1) Князюк Степана с. Івана, ур. 1921 р. (стрільця зі сот. “Вивірки”).
2) Рошко Марію ж. Івана.
Арештованих забрали зі собою до с. Горохолина, де другого
дня звільнили.
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Дня 22.8.[19]45 р. о год. 15, більшовики, які квартирували
в с. Горохолина, вибрались до с. Іваниківки Лисецького рай. До
згаданих більшовиків час від часу приїзджало Богородчанські
[РО] НКВД і НКГБ, з якими інформувались про ведення акцій.
Обласні війська НКВД брали місцевих стрибків для орієнтації в
терені. В часі акцій і квартирування більшовики грабували в селян харчі та одяги.
28.8.1945 р.

Справу провадив: “К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 114-116.
Оригінал. Машинопис.
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№ 72
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ КВАРТИРУВАННЯ
ОБЛАСНИХ ВІЙСЬК НКВС У СС. ГОРОХОЛИНА І
ГОРОХОЛИН ЛІС БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
ВІД 4.09. ДО 15.09.1945 Р.
7 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: квартирування обл.
війська [НКВД] в с. Горохолині і
Горохолина Ліс Богородчанського
р-ну від дня 4.9. до 15.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 4.9.[19]45 р. о год. 15, з рай. Богородчани до с. Горохолина Долішня прийшов відділ більшовиків в числі 60 осіб та заквартирував в громадянина Здерка Онофрія. Був це відділ обл.
війська НКВД. Більшовики привезли зі собою фірою радіоапарат. Ці більшовики говорили, що вони є зі санітарного відділу, а
до села приїхали на відпочинок. Цього дня о год. 20-ій, згадані більшовики зробили випад з с. Горохолина на с. Горохолина
Ліс. На квартирі остались тільки кухарі. В Горохолина Лісі робили засідки на стежках і дорогах до рана. Ранком 5.9.[19]45 р. ці
більшовики перевірили Калинищі та Копачівку115 (присілок Горохолина Ліс). О год. 15-ій цього дня, група більшовиків в числі
20 осіб вернула з с. Горохолина Ліс на квартиру до с. Горохолина, інші залишились на заставах в Горохолина Ліс. Цього дня о
год. 15-ій, квартируючі більшовики в с. Горохолині, перенесли
свою квартиру від гром. Здерки до б. місцевої польської школи.
Квартиру змінили тільки тому, що шкільний будинок є мурований
і безпечніший від нападу чи вогню.
Дня 5.9.[19]45 р. о год. 3,30 хв., група більшовиків в числі
30 осіб знова зробила випад на с. Горохолина Ліс. В лісі злучилися вони з більшовиками, які робили застави через цілу ніч. Ці
більшовики, які робили застави ніччю, в числі 20 осіб цього дня
о год. 10-ій, відійшли на квартиру до с. Горохолина. Більшовики,
які залишились в лісі, перевіряли корчі в Горохолина Ліс та шука115
Так у тексті. Насправді тоді цей прис. належав до с. Грабовець
Богородчанського р-ну.
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ли за бункрами. Квартируючі більшовики з с. Горохолина робили
випад на Горохолина Ліс дня 6, 7, 8.9.[19]45 р. В часі випадів на
згаданий ліс, успіхів не мали жодних.
Дня 9.9.[19]45 р. о год. 5-ій, квартируючий відділ в числі
60 осіб в с. Горохолині, переніс свою квартиру до с. Горохолина
Ліс, де заквартирував в будинку місцевої читальні “Просвіти”.
Входячи до с. Горохолина Ліс, поділилися на дві групи. Перша
група в числі 30 осіб, пішла розстрільною полем та через ліс Буковину на с. Горохолина Ліс. Друга група в такому самому числі,
пішла Горохолиною селом через Калинищі (присілок Горохолина
Ліс) в напрям сільради в Горохолині Лісі. Обі групи зійшлися в будинку читальні “Просвіти”, де заквартирували. Цього дня ходили
по селі та збирали в господарів харчі.
Дня 10.9.[19]45 р. ходили по селі, щоб люди молотили зерно та давали державі ставку. Слідуючого дня поділилися на дві
групи та ходили по лісі, перевіряючи яри. В часі перевірки знайшли три бункри, в яких нічого не знайшли.
Дня 12, 13, 14 і 15.9.[19]45 р. знова ходили по господарях,
щоб здавали контингенти. При тому в деяких господарів переводили труси, звідки о год. 18-ій вибралися до рай. Богородчан.
В часі квартирування більшовики робили кожної ночі стежі по
селі, а поза селом на пільних дорогах і стежках робили засідки.
Слід згадати, що більшовики в часі ревізії, грабували господарів. Забирали одяги, харчі і т.п., а переходячи селом, стріляли
кури і гуси, які забирали зі собою. Вечорами перебиралися в цивільне убрання та ходили по хатах, при тім вдавали партизанів та
розпитували, в кого міститься зв’язок, хто є станичним, хто видає харчі для переходячих людей і до кого вони мають вдатися
за харчами для боївки. Однак у свойому підступі до людей, успіхів не мали.
7.10.[19]45 р.

Справу провадив: “К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 180.
Оригінал. Машинопис.
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№ 73
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ КВАРТИРУВАННЯ
ОБЛАСНИХ ВІЙСЬК НКВС У С. СТАРІ
БОГОРОДЧАНИ БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
2.08.-18.08.1945 Р.

10 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: квартирування обл.
війська НКВД в с. Ст. Богородчани
Богородчанського р-ну в днях
від 2.8.-18.8.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 2.8.[19]45 р. о год. 7-ій, з рай. Богородчани до с. Ст. Богородчани прийшов відділ більшовиків в числі 30 осіб та заквартирували в будинку місцевої школи. Був це відділ обл. війська
НКВД, які мали за завдання стягати контингент від громадян. До
згаданих більшовиків час до часу приїзджало з рай. Богородчанське [РО] НКВД. Дня 6.8.[19]45 р. о год. 10-ій, з рай. Богородчани приїхало фірою 6 НКВД-истів, які злучилися з квартируючими
більшовиками. О год. 10-ій цього дня, згадані НКВД-исти пішли
на поле та відкрили бункер, в якому були такі люди:
1) Гринишин Никола с. Івана “Голубінка”, ур. 1914 р. в
с. Ст. Богородчани (підр. господ. цього ж району).
2) Момот Василь с. Олекси, ур. 1921 р. в с. Ст. Богородчани.
Арештовані були без зброї в бункрі. По арештуванню,
пішли враз з більшовиками по свою зброю, яку мали заховану осібно. Арештованих провадили не зв’язаних. О год. 16-ій
НКВД-исти враз з арештованими від’їхали до рай. Богородчан.
Правдоподібно, що арештовані були в порозумінні з НКВД. Дня
7.8.[19]45 р. квартируючі більшовики, які ходили по господарях
за контингентом, арештували таких громадян:
1) Момот Василь с. Івана, ур. 1924 р.
2) Гарасим Василь с. Василя, ур. 1914 р.
3) Стельмах Іван с. Василя, ур. 1928 р.
Арештованих цього ж дня відставили до рай. Богородчан. В
часі квартирування зганяли фіри до сільради, де одні фіри везли
контингент, а другі їхали до Чорного ліса за Нивочин та везли дерево на тартак.
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Згадані більшовики через цілий час квартирування харчувалися в громадян. Дня 16.8.[19]45 р. о год. 15-ій, вибралися зі
с. Ст. Богородчани до рай. Богородчан.
Дня 16.8.[19]45 р. о год. 17-ій, з напрямку рай. Лисець,
через с. Нивочин рай. Богородчани, до с. Ст. Богородчани пере
йшов відділ більшовиків в числі 100 осіб та заквартирували в будинку місцевої школи. Був це відділ обл. війська НКВД. Слідуючого дня ходили по господарях та в підозрілих їм господарствах
робили труси, при чому грабували харчі, якими прохарчовувались під час свойого квартирування. Дня 18.8.[19]45 р. квартируючі більшовики продовжали дальше труси по селі. Цього
дня на присілку Коцюби (Ст. Богородчани) перебували люди,
які крилися від більшовиків. Вони почувши, що йдуть на Коцюби більшовики, почали втікати до ліса Запуст Богородчанський.
По втікаючих більшовики відкрили кулеметний вогонь та заперечили їм дорогу. Громадяни мали зі собою зброю, якою почали перебиватися через більшовиків. В часі бою стали забиті від
більшовиків Пилипів Василь с. Олекси “Палій”, ур. 1926 р., стр. з
сот. “Вивірки”, зі Ст. Богородчан, Гарбуз Дмитро с. Михайла “Коник”, ур. 1926 р. в Ст. Богородчанах, стр. з сот. “Вивірки”, Семанів Антін “Козак”, ур. 1922 р. в Ст. Богородчанах, стр. з сот. “Олега”. Зі забитих стягли одяг та взуття, та забрали їхню зброю. Біля
гром. Марухній Михайла, ур. 1923 р., який в той час став ранений
в ногу, зібралися, забрали його та поїхали разом з арештованими до району Богородчан.
10.10.[19]45 р.

“К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 182.
Оригінал. Машинопис.
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№ 74
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ КВАРТИРУВАННЯ
БІЛЬШОВИКІВ У С. ГЛИБІВКА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 10.10.-13.10.1945 Р.
23 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.116
Жовтень 1945 р.

Справа: квартирування більшовиків
в с. Глибівка Богородч[анського] р-ну,
від дня 10.-13.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.10.[19]45 р. о год. 10-ій, з напрямку м. Богородчани
до с. Глибівка приїхало 25 більшовиків, між якими були районні
стрибки та 2 НКВД-исти. В селі ходили по господарях за контингентом та податком. Цього дня арештували гром. Фризюк
Николу, ур. 1890 р., за нездачу контингенту. Вечером ці самі
НКВД-исти з трьома стрибками повернулись до м. Богородчани,
забираючи зі собою арештованого. Інші, які зістали в селі, заквартирували в будинку місцевої сільради.
Слідуючого дня переводили перевірку по господарях, здачу контингенту, при чому випитували жінок та дітей, де криються зі села люди, які не пішли зголоситися “з повин[н]ою”. Цього
дня арештували гром. Макар Івана, нар. 1885 р., з с. Глибівка,
та гром. Макар Юстину ж. рай. пров. “Соломка”, ур. 1919 р. в
с. Саджава. Арештовану враз з дволітною дитиною, держали при
собі в с. Глибівка.
Дня 13.10.[19]45 р. о год. 15-ій, вибралися з с. Глибівка до
м. Богородчани та забрали зі собою арештовану Макар Юстину
з дитиною. В часі свойого квартирування, більшовики грабили в
людей харчі та стріляли кури.
23.10.[19]45 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 183.
Оригінал. Машинопис.
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№ 75
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БОЮ УПА
З БІЛЬШОВИКАМИ В С. САДЖАВА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 15.10.1945 Р.
23 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.117
Жовтень 1945 р.

Справа: бою УПА з більшовиками
в с. Саджава Богородч[анського] р-ну,
дня 15.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 15.10.[19]45 р. о год. 3, одна чота стрільців УПА з
кур. “Чорного” та рай. боївка р-ну Богородчани в числі 9 осіб,
зробила засідку на більшовиків у Хибу (ліс перед с. Саджава), на
дорозі при с. Саджава.
З р-ну Богородчан до с. Саджава дня 14.10.[19]45 р. о
год. 18, приїхало автом 14 більшовиків та заквартирували в будинку б. рай. молочарні. Були це червоноармійці, які стягали
контингент по селах району.
Дня 15.10.[19]45 р. о год. 10, з рай. Богородчан дорогою
до с. Саджава їхало авто. В авті їхало 10 більшовиків, між якими
був начальник [РО] НКГБ Богородчанського р-ну Зельоненко та
4 НКГБ-исти, яких прізвища невідомі. Доїзджаюче авто до згаданого Хибу, привітали кулеметні стріли перехресним вогнем.
Авто вмісці стало, а з нього почали вискакувати більшовики, які
втікаючи дорогою в напрям м. Богородчани, відстрілювалися.
Більшовики, які квартирували в селі, почувши стріли у віддалі
яких 50 м від себе, всі вибігли з будинку зі зброєю та подались
в напрям Хибу, на стріли. Рій стрільців, які держали заставу від
с. Саджава, почали до них стріляти. Більшовики залягли та відстрілювалися. Коли стрільці посилили свій вогонь, більшовики
поміж будинки втекли в горішню частину села. Втікаючи кричали: “Бандеровци напалі на нас”. В тому часі з рай. Богородчан
прибігло на поміч 150 більшовиків, враз з двома танкетками. Ці
більшовики на звук стрілів не йшли, а бігли розстрільною полем в
напрям с. Саджава. Стрільці, які стріляли за втікаючими більшо
виками, запримітили біжучих розстрільною на поміч більшовиків,
117
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не маючи змоги докінчити з автом як слід, вицофали в напрям
Чорного ліса через с. Гринівка. Більшовики, які вже добігали
до с. Саджава, зауважили вицофуючих стрільців, за якими гналися аж до с. Гринівка, а стративши їх з очей, повернулись до
с. Саджава.
Вислід бою: З більшовиків, які їхали автом, було забитих
7 осіб, а три ранених. В числі ранених був легко ранений в ніс
нач. [РО] НКГБ Зельоненко. Стрільці УПА з цієї засідки вийшли
без втрат. Більшовики, які прийшли на поміч, частинно пішли за
стрільцями, а ті, що залишилися, зійшли до села, де переводили
разом з квартируючими сильні труси по будинках та зганяли людей до сільради. Тут перевіряли всіх зібраних та декого з них звільнили змісця, а інших арештували та забрали до рай. Богородчан.
Арештовані були:
1. Жирик Дмитро
ур. 1924 р.
в с. Саджава
2. Паньків Іван
–//– 1890 р.
–//–
3. Бобик Дмитро
–//– 1895 р.
–//–
4. Заліський Іван
–//– 1894 р.
–//–
5. –//– Олекса
–//– 1900 р.
–//–
6. Савчук Петро
–//– 1901 р.
–//–
7. Максимів Василь
–//– 1903 р.
–//–
8. Надрага Іван
–//– 1914 р.
–//–
9. Соловій Дмитро
–//– 1906 р.
–//–
10. –//– Олекса
–//– 1914 р.
–//–
11. Денечик Іван
–//– 1910 р.
–//–
12. Соловій Дмитро
–//– 1928 р.
–//–
13. Попович Іван
–//– 1930 р.
–//–
14. Хименець Ярослав –//– 1930 р.
–//–
15. Тимішак Ярослав –//– 1928 р.
–//–
16. Соловій Дмитро
–//– 1928 р.
–//–
17. Середюк Олекса
–//– 1910 р.
–//–
18. Бойко Федор
–//– 1900 р.
–//–
19. Попович Никола
–//– 1906 р.
–//–
20. –//– Параня
–//– 1909 р.
–//–
21. Гусак Юстина
–//– 1902 р.
–//–
22. Олексин Іван
–//– 1910 р.
–//–
Одна частина більшовиків від’їхала о год. 17 з арештованими до р-ну Богородчан, а друга в числі 60 осіб, осталась дальше
квартирувати.
О год. 12 цього самого дня, з м. Богородчани приїхало авто
більшовиків, які забрали трупів та від’їхали до м. Богородчан.
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Слідуючого дня о год. 5, з рай. Богородчан до с. Саджава доїхало до квартируючих більшовиків 25 стрибків, між якими було
трьох НКВД-истів. Стрибки получившись з квартируючими більшо
виками, почали переводити в селі сильні труси та арешти. При
цьому грабували в людей одяги та харчі. В господарів, в яких були
пасіки, позабирали улиї з бджолами, а також мед. У інших господарів, які не здали контингенту, забирали худобу (забрали 3 шт.).
В часі трусів арештували таких людей:
1. Гоголь Семен с. Івана
2. Яцків Іван с. Василя
3. Максимів Іван с. Юрка
4. Олексин Василь с. Юрка
5. Савчук Іван с. Юрка
6. Соловій Андрій
7. –//– Роман с. Семена
8. Гусак Софія
9. Середюк Василь
10. Заліська Анна ж. Семена.
Всіх арештованих стрибки цього дня о год. 18, забрали до
району Богородчан. Рівно ж забрали зі собою сконфісковану худобу. Більшовики, які залишилися, дня 17.10.[19]45 р. о
год. 15, вибралися до м. Богородчан. Зі собою забрали арештованого голову сільради Середюк Степана, якого випустили дня
18.10.[19]45 р.
В часі квартирування, ночами робили стежі селом та поза
селом, як рівно ж робили засідки по дорогах і стежках.
23.10.[19]45 р.

“Ю-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 373-374.
Оригінал. Машинопис.
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№ 76
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ РЕЙДУ СПЕЦВІЙСЬК
УНКВС (БІЛА КОННІЦА) ТА РВ УНКДБ І РВ
УНКВС У СС. ГРИНІВКА, ЛЕСІВКА, ГЛИБОКЕ,
ГЛИБІВКА, САДЖАВА, ХМЕЛІВКА ТА НИВОЧИН
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ Й АЙНЗАЦУ НА
ЧОРНИЙ ЛІС 24.10.-1.11.1945 Р.
24 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа рейду спецвійська
УНКВД (Біла Конніца) та
РО НКГБ і НКВД в сс. Гринівка,
Лесівка, Глибоке, Глибівка, Саджава,
Хмелівка та Нивочин і айнзацу на
Чорний ліс Богородч[анського] р-ну,
від дня 24.10.-1.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 24.10.[19]45 р. о год. 13, зі сторони с. Грабівка Пере
гін[ського] р-ну, через Чорний ліс, до с. Лесівка Богородч[ан
ського] р-ну над’їхав відділ більшовиків т.зв. “Біла Конніца” в числі 150 осіб, який мав зі собою 10 фір і одну кухню. Озброєні були
в два Максими, Дехтярі, ППШ, десятизарядки та кріси. Перед
в’їздом до с. Лесівка стежа більшовицької кінноти в числі 20 осіб
перевірила село і терен довкруги села. Після провірки цей відділ
більшовиків в’їхав до с. Лесівка та заквартирував по господарях
біля місцевої церкви. Підполковник, к-р цієї групи (прізвище невідоме), зі своїм штабом заквартирував у будинку місцевого священика. Після розташування, обложилися стійками, частина з
них обкопалася ровами на кулеметні становища, інші розійшлися по селі, де забирали в людей харчі для себе і коней. Цього дня
жодних трусів не робили, а людям говорили, що будуть квартирувати один місяць.
Цього самого дня о годині 13, зі сторони с. Грабівка, через
Чорний ліс, до с. Гринівка над’їхав відділ більшовиків цієї самої
“Білої Конніци” в числі 180 осіб та заквартирував по господарях
біля місцевої школи. Зі собою мали 10 фір і одну кухню, озброєн
ня було таке саме, як у попередніх. Цей відділ рівно ж по розта-
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шуванні, обложився стійками та обкопали себе довкруги окопами, грабував для себе і коней харчі, говорячи людям, що одержали відомість, що в цих селах під лісом найбільше перебувають
бандерівці.
Цього ж самого дня о год. 15, зі сторони с. Росільна Солот
в[инського] р-ну до с. Глибівка над’їхав відділ цієї самої “Конніци” в числі 300 осіб. Частина цього відділу в числі 200 осіб заквартирувала біля місцевої школи по господарях, друга частина
в числі 100 осіб заквартирувала в горішній частині с. Саджава.
Цей відділ був озброєний в 4 гарматки, 6 Максимів, 10 Дехтярів,
ППШ та кріси.
Дня 25.10.[19]45 р. о год. 9, квартируючий відділ в с. Гринівка зробив випад на місцеві лази, де перевели пошуки та забрали
14 копиць сіна. Вертаючи, стріляли в корчі та ліс.
Слідуючого дня зі сторони с. Росільна до с. Хмелівка приїхав відділ цієї самої “Конніци” в числі 70 осіб та забрав 38 копиць сіна, та від’їхав в сторону с. Росільна. Цього самого дня о
год. 11, з р-ну Богородчан до с. Глибівки приїхало 8 НКГБ-ів та
НКВД-истів, між якими був нач. РО НКВД Безпалов, злучилися з
квартируючими більшовиками і заквартирували.
Дня 26.10.[19]45 р. о год. 4, квартируючі більшовики в
с. Глибівка обложили село довкруги стійками та заставами, зганяли місцевих людей, від 15 літ вгору, до читальні та перевіряли
документи. При перевірці був нач. [РО] НКВД Безпалов, за його
вказівками арештували:
1. Куртин Івана с. Онофрія
ур. 1907 р. в с. Глибівка
2. Андрусишин Михайла с. Андрія –//– 1908 р.
–//–
3. Данилів Дмитра с. Василя
–//– 1908 р.
–//–
Цього дня о год. 14, 4 стрибки відставили арештованих до
Богородчан.
Другого дня о год. 4, з с. Росільна до с. Хмелівка приїхав відділ кіннотчиків в числі 50 осіб та почав масово зганяти людей до
сільради і в часі перевірки арештували:
1. Козачин Ілька с. Тимка
ур. 1906 р. в с. Хмелівка
2. Синишин Дмитра с. Василя
–//– 1908 р.
–//–
Цього дня всі більшовики з с. Хмелівки виїхали до с. Росільна. Цього дня квартируючий відділ в с. Саджава о год. 5, обложили
село стійками та заставами довкруги, та почали зганяти мужчин
та жінок від 15 літ вгору, до сільради. Зігнали 100 людей, при чому
перевіряли документи, при чому арештували 40 людей, яких коло
год. 13 забрали до с. Глибівки, де була їхня команда. Згаданих в
Глибівці точніше перевіряли та цього дня всіх звільнили.
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Дня 25.10.[19]45 р. о год. 10, квартируючі більшовики в
с. Лесівка зігнали всіх місцевих десятників до сільради та дали
наказ кожного дня доставляти їм молоко, сир, масло, кури, яйця
і т.д. Цей сам відділ висилав кожного дня стежі кін. до с. Глибоке,
Росільна та Гринівка. Дня 26.10.[19]45 р. о год. 10, з с. Лесівка
до с. Гринівка приїхало 15 кіннот., які робили основні труси по
господарствах, збираючи при тому для себе харчі. В часі трусів
тяжко побили гром. Дякун Дмитра с. Василя, літ 47, Синишин
Николу с. Дмитра, літ 42, та гром. Гаврилюк Федора с. Гриня.
Успіхів в цьому не мали жодних і о год. 14 від’їхали до с. Лесівки.
Дня 24, 25, 26.10.[19]45 р. в с. Лесівка та с. Гринівка робили
пошуки по господарях, при чому забирали харчі для себе і коней.
Дня 26.10.[19]45 р. о год. 14, з р-ну Богородчан до с. Лесівка
приїхало Богородчанське [РО] НКВД і НКГБ, які злучилися з підполковником квартируючого відділу та з ними заквартирували.
Слідуючого дня до вище згаданих приїхав нач. РО НКГБ
Зельоненко. З ним були ще НКГБ-исти, які поїхали до с. Гринівка. Цього дня квартируючі більшовики враз з Богородчанським
[РО] НКГБ розійшлися по селі та арештували таких людей:
1. Сенич Федора с. Олекси
ур. 1919 р. в с. Гринівка
2. Тимчук Андрія с. Семена
–//– 1909 р.
–//–
3. Гаврилюк Василя с. Ілька
–//– 1915 р.
–//–
4. Проць Ілька с. Семена
–//– 1927 р.
–//–
5. –//– Андрія с. Олекси
–//– 1924 р.
–//–
6. Феценець Олексу с. Івана
–//– 1908 р.
–//–
7. Тимчук Івана с. Петра
–//– 1900 р.
–//–
8. –//– Андрія с. Петра
–//– 1909 р.
–//–
9. Дем’яник Олексу с. Івана
–//– 1906 р.
–//–
10. Іванишин Юрка с. Василя
–//– 1909 р.
–//–
11. Тимків Михайла с. Василя
–//– 1905 р.
–//–
12. –//– Івана с. Василя
–//– 1909 р.
–//–
13. Хмелівського Івана с. Федора
–//– 1901 р.
–//–
14. Приймак Івана с. Степана
–//– 1921 р.
–//–
15. Хмелівського Андрія с. Прокопа –//– 1922 р.
–//–
16. Проць Юрка с. Василя
–//– 1903 р.
–//–
17. –//– Андрія с. Федора
–//– 1913 р.
–//–
18. –//– Івана с. Михайла
–//– 1925 р.
–//–
19. Семків Івана с. Якова
–//– 1895 р.
–//–
20. Проць Івана с. Семена
–//– 1912 р.
–//–
21. –//– Дмитра с. Михайла
–//– 1906 р.
–//–
22. Тимків Дмитра с. Василя
–//– 1897 р.
–//–
23. Яцків Дмитра с. Костя
–//– 1908 р.
–//–
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24. Дем’яник Андрія с. Василя
–//– 1913 р.
–//–
25. Проць Федора с. Івана
–//– 1901 р.
–//–
26. Хмелівського Николу с. Андрія
–//– 1908 р.
–//–
27. Проць Івана с. Петра
–//– 1880 р.
–//–
28. Дем’яник Юрка с. Прокопа
–//– 1919 р.
–//–
29. Тимчук Івана с. Семена
–//– 1914 р.
–//–
30. Проць Прокопа с. Андрія
–//– 1900 р.
–//–
31. –//– Юрка с. Івана
–//– 1908 р.
–//–
Всіх арештованих брали на допит в місцевій школі, при яких
майже кожного з них питали, чи приходять бандерівці, до кого
приходять та де перебувають, рівно ж питали за “Хмелем”, “Прометеєм”, “Пластуном” – його жінкою та жінкою “Хмеля”, а також
питали, де криється “Мох”. При допитах били людей. Після переслухання деяких людей звільнили, а деяких забрали до рай. Богородчани. Забрали в р-н:
1. Сенич Федора с. Олекси
ур. 1919 р. в с. Гринівка
2. Тимчук Андрія с. Семена
–//– 1909 р.
–//–
3. Гаврилюк Василя с. Ілька
–//– 1915 р.
–//–
4. Проць Ілька с. Семена
–//– 1927 р.
–//–
5. –//– Андрія с. Олекси
–//– 1924 р.
–//–
6. Феценець Олексу с. Івана
–//– 1908 р.
–//–
7. Тимчук Івана с. Петра
–//– 1900 р.
–//–
8. –//– Андрія с. Петра
–//– 1909 р.
–//–
9. Дем’яник Олексу с. Івана
–//– 1906 р.
–//–
10. Іванишин Юрка с. Василя
–//– 1909 р.
–//–
В часі арештування в с. Лесівка трьох стрибків в цивільних
одягах вийшли з лазів та прийшли до гром. Проць Івана с. Петра,
ур. 1890 р., якому казали, що вони свої, щоб їм дав їсти, бо вони
вже два дні ходять по лісі голодні. На це господар їм відповів: “Ви
ще хочете їсти? В селі повно більшовиків, утікайте!” По цих словах стрибки господаря заарештували та відпровадили до нач.
[РО] НКВД, та по коротких допитах звільнили. Цього самого дня
до с. Лесівки привели арештованих людей з с. Гринівка і з с. Глибокого.
Дня 27.10.[19]45 р. о год. 8, з с. Лесівка до с. Гринівка прийшло 8 більшовиків, між якими був нач. Безпалов. Згадані більшовики злучилися з квартируючими в с. Гринівка та цього самого дня о год. 9, розійшлись по селі та арештували таких людей:
1. Сенич Василя с. Михайла
ур. 1912 р. в с. Гринівка
2. Стефанів Василя с. Федора
–//– 1912 р.
–//–
3. Яцків Федора с. Василя
–//– 1905 р.
–//–
4. Гринів Олексу с. Михайла
–//– 1906 р.
–//–
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5. Голончик Василя с. Федора
6. Тимчук Василя с. Семена
7. Надрагу Василя с. Олекси
8. Каратницького Василя с. Матія
9. Фелик Петра с. Василя
10. Чуканюк Марію д. Юрка
11. Стефанців Івана с. Петра
12. Сенич Михайла с. Івана
13. –//– Василя с. Івана
14. –//– Михайла с. Николи
15. Стефанців Олексу с. Костя
16. Глошик Юрка с. Івана
17. Феценець Дмитра с. Івана
18. –//–
–//– с. Юрка
19. Глошик Данила с. Михайла
20. Данилюк Василя с. Федора
21. Фелик Івана с. Степана
22. Василів Івана с. Михайла
23. Гринів Дмитра с. Василя
24. Трінчук Степана с. Івана
25. Олексин Василя с. Василя
26. Друк Петра с. Дмитра
27. –//– Василя с. Дмитра
28. Яцків Михайла с. Івана
29. Сенич Михайла с. Юрка
30. –//–
–//– с. Дмитра
31. Гринів Николу с. Юрка
32. –//– Івана с. Василя
33. Срібняк Андрія с. Пилипа
34. Суханюк Івана с. Николи
35. Яцків Василя с. Семена
36. –//– Петра с. Семена
37. –//– Андрія с. Василя
38. –//– Дмитра с. Василя
39. –//– Олексу с. Василя
40. –//– Івана с. Василя
41. Глошик Михайла с. Василя
42. –//– Дмитра с. –//–
43. Тимків Дмитра с. Василя
44. Яцків Олексу с. Гаврила
45. Данилюк Василя с. Михайла
46. Фелик Федора с. Петра
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–//– 1888 р.
–//– 1909 р.
–//– 1903 р.
–//– 1895 р.
–//– 1906 р.
–//– 1922 р.
–//– 1905 р.
–//– 1920 р.
–//– 1915 р.
–//– 1897 р.
–//– 1895 р.
–//– 1893 р.
–//– 1904 р.
–//– 1906 р.
–//– 1922 р.
–//– 1919 р.
–//– 1909 р.
–//– 1889 р.
–//– 1905 р.
–//– 1925 р.
–//– 1905 р.
–//– 1919 р.
–//– 1905 р.
–//– 1888 р.
–//– 1904 р.
–//– 1929 р.
–//– 1905 р.
–//– 1900 р.
–//– 1897 р.
–//– 1908 р.
–//– 1902 р.
–//– 1912 р.
–//– 1907 р.
–//– 1907 р.
–//– 1910 р.
–//– 1913 р.
–//– 1896 р.
–//– 1894 р.
–//– 1887 р.
–//– 1894 р.
–//– 1909 р.
–//– 1900 р.

–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

47. –//– Василя с. Федора
–//– 1927 р.
–//–
48. Надрага Юрка с. Петра
–//– 1897 р.
–//–
49. Менерищак Василя с. Петра
–//– 1903 р.
–//–
50. Надрага Михайла с. Івана
–//– 1903 р.
–//–
51. Остапів Василя с. Юрка
–//– 1901 р.
–//–
52. Фелик Юрка с. Олекси
–//– 1900 р.
–//–
53. Новицького Николу с. Дмитра
–//– 1901 р.
–//–
Цього дня о год. 13, 50 більшовиків враз з РО НКВД забрали
всіх арештованих до школи в с. Лесівка. В школі ніччю брали на
допити і після допитів звільнили 39 осіб, а 11 забрали до р-ну Богородчан. Забрані до р-ну:
1. Сенич Василь с. Михайла
7. Надрага Василь с. Олекси
2. Стефанів Василь с. Федора 8. Срібняк Андрій с. Пилипа
3. Яцків Федор с. Василя
9. Каратницький Василь с. Матія
4. Гринів Олекса с. Михайла
10. Фелик Петро с. Василя
5. Глошик Василь с. Федора
11. Чуканюк Марія д. Юрка
6. Тимчук Василь с. Семена
Дня 27.10.[19]45 р. о год. 6, з с. Лесівки до с. Глибоке приїхало 60 кін., між якими був слідчий [РО] НКГБ Калмиков. Зігнали
всіх людей з цілого села до місцевої читальні для перевірки документів. В часі перевірки арештували таких людей:
1. Маслій Федора с. Гната
ур. 1904 р. в с. Лесівка
2. Крижанівського Івана
–//– 1885 р.
–//–
3. Хименець Явдоху д. Андрія
–//– 1925 р.
–//–
4. Мартинюк Анну д. Петра
–//– 1923 р.
–//–
5. Срібняк Параску д. Федора
–//– 1919 р.
–//–
6. –//– Дмитра
–//– 1909 р.
–//–
7. Семанів Івана
–//– 1913 р.
–//–
8. Черевко Василя с. Василя
–//– 1889 р.
–//–
9. Штогрин Михайла
–//– 1889 р.
–//–
10. Богославець Николу
–//– 1910 р.
–//–
11. Дякун Ілька с. Петра
–//– 1910 р.
–//–
12. Федорів Михайла с. Дмитра –//– 1910 р.
–//–
13. Хорюк Олексу с. Петра
–//– 1920 р.
–//–
14. Воронюк Івана с. Петра
–//– 1920 р.
–//–
15. Жирик Івана с. Михайла
–//– 1920 р.
–//–
О год. 13 враз з арештованими від’їхали до с. Лесівки. Дня
28.10.[19]45 р. о год. 5, всі квартируючі більшовики, крім охорони, зробили айнзац на Чорний ліс. Під Чорним лісом частина
більшовиків остала пильнувати коней, а всі інші пішли розстрільною в ліс. Тут переходили розстрільною та вистрілювали в корчі. Коли нічого не знайшли, о год. 16 повернулися знова на свої

331

квартири. Цього самого дня о год. 14, Богородч[анське] [РО]
НКВД та НКГБ відійшло з арештованими до р-ну. О год. 16 двох
більшовиків фірою їхало з с. Гринівки по сіно під ліс. Їдучи, стрінули свою засідку, що стояла за селом. Ці думаючи, що це їдуть
бандерівці, почали стріляти та обох забили. На ці стріли квартируючі більшовики з с. Гринівки та с. Лесівки зробили алярм, думаючи, що на них наступають бандерівці та почали перестрілку
між засідкою, яка була в полі та аж по якомусь часі одержали
вияснення від своїх та повернулись на квартири. В селі говорили, що забили двох бандерівців. Убитих більшовиків відставили
до р-ну Богородчани. Після перевірки лісу, почали ходити вночі по дівчатах та молодицях, розбивали двері і знасилували ряд
дівчат та молодиць, між іншим знасилували дир. школи с. Лесівка Головінську Степанію д. Григорія, ур. 1898 р.
“Біла Конніца” за час свойого квартирування в с. Гринівка,
забрала 11 шт. худоби, 100 ст. сіна, 300 цт. бараболі, 100 цт. вів
са, масло, хліб, яйця, кури і ін. В с. Лесівка: 80 ст. сіна, 3 шт. худоби, 8 цт. вівса, 30 шт. курей, масло, хліб, сир, яйця і т.п. Подібно
грабували і інші села.
Дня 30.10.[19]45 р. о год. 6, квартируючі більшовики в
с. Саджава та с. Глибівка долучили до квартируючих в с. Лесівка
та на знак трьох ракет зібралися всі та відійшли в сторону с. Росільна р-ну Солотвина.
24.10.[19]45 р.118
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 171-175.
Оригінал. Машинопис.
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Так у тексті.

“М-139”.

№ 77
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИПАДІВ АКТИВУ
РВ УНКДБ, РВ УНКВС ТА “ІСТРЕБКІВ”
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ НА СС. Р-НІВ
БОГОРОДЧАНИ І ЛИСЕЦЬ 8.10.-5.11.1945 Р.
25 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: випадів активу [РО] НКГБ,
НКВД та стрибків Богородч[анського] р-ну,
на сс. рай. Богородчани і Лисець,
від дня 8.10.-5.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.10.[19]45 р. о год. 13, з напрямку р-ну Богородчани
через с. Похівка перейшов відділ більшовиків в числі 50 осіб та
подався в напрям с. Забережа.
Другого дня о год. 16, ці самі більшовики вертались з с. Забережа через с. Похівку та провадили зі собою трьох молодих арештованих людей, які були пов’язані шнурками. Згадані більшовики перейшли с. Похівка, ліс Мочар та подались до
м. Богородчани.
Дня 10 і 11.10.[19]45 р. переходило 20 більшовиків з напрямку р-ну Богородчани через с. Похівку до с. Забереже та
кожного дня повертались до м. Богородчан. Були це стрибки та
червоноармійці, які стягали контингент в р-ні Богородчани.
Від дня 8.10.-14.10.[19]45 р. до с. Похівка кожного дня приїзджали більшовики за контингентом, а ночами робили стежі по
селі та засідки поза селом на дорогах та стежках.
Дня 14.10.[19]45 р. о год. 20, переходив селом Похівка
гром. Мартинюк Михайло с. Федора, ур. 1920 р., пс. “Залізняк”,
стр. боївки “Козака”. Переходячий “Залізняк” вийшов на більшовицьку засідку, від якої став застрілений. Більшовики з забитого стягнули одяг, а тіло змасакрували. Груди забитого були поколені штиками, голова розбита, а решта тіла була зі синяками
від побиття. Трупа дня 15.10.[19]45 р. люди знайшли на дорозі
в рові. О год. 8 з рай. Богородчан до с. Похівка приїхало фірою
6 більшовиків, які дивились на трупа, при чому говорили, що то
бандеровці забили його.
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Дня 16.10.[19]45 р. вночі до с. Похівка зайшли стрибки р-ну
Богородчани та розбили кузню гром. Семанишин Івана. З кузні
забрали все начиння ковальське та ніччю відійшли до р-ну Богородчан.
Дня 18.10.[19]45 р. о год. 8, з р-ну Богородчани через с. Похівка перейшло 20 більшовиків та подались в напрям с. Забережа р-ну Лисець.
25.10.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 184.
Оригінал. Машинопис.
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“К-139”.

№ 78
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ КВАРТИРУВАННЯ
РАЙОННИХ “ІСТРЕБКІВ” ТА РВ УНКВС У С. НИВОЧИН
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 14.10.-15.10.1945 Р.

29 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.119
Листопад 1945 р.

Справа: квартирування рай.
стрибків та [РО] НКВД в с. Нивочин
Богородч[анського] р-ну, від дня
14.10.[19]45 р.-15.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.10.[19]45 р. о год. 10, з р-ну Богородчани до с. Нивочин приїхало 3 фіри більшовиків в числі 21 осіб, між якими були
три НКВД-исти, та заквартирували в будинку місцевого священика. Цього дня о год. 12, згадані більшовики ходили по селі та зганяли людей на мітинг, на якому говорили, щоби люди до дня 15.10.
[19]45 р. здали додатковий контингент, податок та асекурації державі. Також говорили, щоби до 15.10.[19]45 р. ніхто з громадян
не виходив 100 м поза село. По мітингу зібрали всіх десятників
села Нивочин, яким сказали, щоб кожний зі свойого участка здав
дня 15.10. ц.р. по одній штуці худоби. Інші більшовики, які осталися на квартирі, о год. 13 розійшлися по селі та виганяли фіри
по дерево до ліса. В тому часі арештували гром. Дудчин Николу
с. Івана, ур. 1927 р. в с. Нивочин. Цього дня о год. 19, 8 більшовиків з с. Нивочин пішли до с. Гринівка. В цьому селі обскочили хату
гром. Корнутій Марії, де переводили основні пошуки, при чому
арештували Корнутій Марію та її дочку Корнутій Анну, яка приїхала
дня 10.10.[19]45 р. з Німеччини. Друга дочка Корнутій Марії була
зв’язковою, якої більшовики вдома не застали. Враз з арештованими, о год. 24 відійшли до с. Нивочин на квартиру.
Дня 15.10.[19]45 р. квартируючі більшовики переводили по
господарях труси та стягали контингент, де сконфіскували 16 шт.
худоби та 60 сот. збіжжа. Цього дня о год. 13, всі квартируючі
більшовики вибрались до рай. Богородчани. Арештованих Корнутій Марію та Дудчин Николу перед від’їздом звільнили додому,
а Корнутій Анну забрали зі собою.
29.10.[19]45 р.

“К-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 185.
Оригінал. Машинопис.
119

У верхньому правому куті документу напис олівцем: К-139.

335

№ 79
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ КВАРТИРУВАННЯ
БІЛЬШОВИКІВ У С. ГОРОХОЛИН ЛІС
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 10.10.1945 Р.
6 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: квартирування
більшовиків в с. Горохолина
Ліс Богородч[анського] р-ну,
дня 10.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.10.[19]45 р. о год. 8, з р-ну Богородчани до с. Горохолина Ліс приїхали районні більшовики в числі 20 осіб, між
якими були НКВД-исти та три стрибки, а враз з ними гром. Якубів Іван з с. Горохолина Ліс, який дня 7.10.[19]45 р. вибрався з
родиною до рай. Богородчан. В селі розійшлися по господарях
та збирали від них контингентові зобов’язання і прикликали до
сільради, де підвищували їм контингент. Деяким з господарів
підвищили три рази більше, як було в зобов’язанні. При тому допитували людей про поодиноких осібняків, де скриваються та де
їхні бункри. В часі перевірки грабували населення та арештували
голову сільради Балабан Василя с. Гаврила, літ 55, з с. Горохолина Ліс, за нездачу контингенту. Цього дня о год. 15-ій, НКВД-исти
зі стрибками від’їхали до р-ну Богородчани, забираючи зі собою арештованого. Рівночасно Якубів, забираючи своє майно,
від’їхав з більшовиками. Більшовики, які залишились, заквартирували в будинку місцевої читальні.
Слідуючого дня о год. 9, до квартируючих більшовиків приїхало з Богородчан 5 НКВД-истів, які скликали мітинг, де прикликали голову сільради Мартинюк Михайла с. Івана, ур. 1900 р.
На мітингу говорили про здачу контингенту, а голові загрозили,
що як до 5 днів не буде зданий ввесь контингент, будуть конфіскувати господарства. Цього дня о год. 13, НКВД-исти від’їхали
до р-ну Богородчани. Квартируючі більшовики, які залишилися
вмісці, цілий день ходили по господарях та збирали додатковий
контингент, який попереднього дня був підбільшений. У підозрі
лих господарів переводили сильні труси та грабували харчі, при
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чому грозили господарям, що для бандерівців є сир, масло,
яйця, а для них немає нічого. Цього дня о год. 15, перейшли з
с. Горохолина Ліс до Горохолина села та заквартирували в будинку місцевої читальні.
Дня 12.10.[19]45 р. о год. 7, вибралися знова до с. Горохолина Ліс, де через цілий день ходили по городах та потоках, в яких
шукали за бункрами, здираючи землю руками та пробиваючи
штиками. Вечером заквартирували в будинку місцевої сільради.
Дня 13.-14.10.[19]45 р. ходили дальше по лісі та шукали за
бункрами, успіхів жодних не мали. Крім цього, вечерами робили
засідки по дорогах та стежках. В часі свойого квартирування грабували населення та стріляли кури.
6.11.[19]45 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 189.
Оригінал. Машинопис.
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№ 80
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИПАДІВ
РВ УНКВС ТА “ІСТРЕБІТЕЛІВ”
НА СС. БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
22.10.-30.10.1945 Р.
25 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа ви[па]дів РО НКВД та
істребітелів на сс. Богородч[анського]
р-ну, від дня 22.-30.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 22.10.[19]45 р. о год. 8, до с. Саджава Богородч[ан
ського] р-ну приїхало 30 більшовиків, між якими було РО НКВД.
Заїхавши в село, задержалися біля місцевої сільради та казали
покликати голову сільради Середюк Степана, з яким говорили
приблизно півгодини, опісля розійшлися по господарях та накладали додатковий контингент. Деякі з них набрали бараболі та
від’їхали до Богородчан.
Дня 25.10.[19]45 р. о год. 9, до с. Ляховець Богородч[ан
ського] р-ну приїхало 7 більшовиків, які розійшлися по селі та
провіряли по господарях, чи вони здали наложений контингент.
О год. 16 від’їхали до Богородчан.
Цього самого дня о год. 10, до с. Ст. Богородчани Бого
родч[анського] р-ну приїхало 20 більшовиків, які ходили по господарях в справі контингенту та розносили людям зобов’язання
на додатковий контингент. При тому по деяких господарях переводили пошуки та успіхів не мали жодних. Цього дня від’їхали до
Богородчан.
Цього самого дня о год. 9, до с. Горохолина Богородч[ан
ського] р-ну приїхало 8 більшовиків, які ходили по господарях в
справі додаткового контингенту, а о год. 14 вибралися до Богородчан.
Другого дня з Богородчан до с. Ст. Богородчани приїхало
15 більшовиків та стрибків, між якими був Стельмахович Олекса
з с. Ст. Богородчани, пс. “Бойко” (б. чот. сот. “Вивірки”). Цього
дня згадані більшовики ходили по селі та поодиноких господарях, переводили труси, в чому не мали жодних успіхів, а ніччю
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робили засідки по дорогах, стежках та поза селом. Над ранком о
год. 5, від’їхали до Богородчан.
Дня 26.10.[19]45 р. о год. 9, з р-ну Богородчани через
с. Ст. Богородчани до с. Нивочин приїхало 5 більшовиків в
справі контингенту, при чому ходили по господарях та переводили труси. В часі трусів успіхів не мали, а о год. 13 від’їхали до
Богородчан.
Дня 28.10.[19]45 р. о год. 5, до с. Ст. Богородчани з р-ну Богородчан приїхало 20 більшовиків, між якими було Богородч[анське]
РО НКВД та стрибки. Деякі зі стрибків ходили по господарях в
справі контингенту, при чому забирали у людей харчі, а НКВД-исти
через цілий час сиділи в будинку місцевої сільради та говорили з
головою та секретарем сільради. О год. 15, в той час, як люди виходили з церкви, зробили біля церкви мітинг, на якому вибрали
нового голову сільради Костей Василя та голову кооперативи. На
мітингу говорили про вибори та про боротьбу з бандерівцями, а о
год. 14 від’їхали до Богородчан.
25.11.[19]45 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 197.
Оригінал. Машинопис.
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№ 81
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИПАДІВ РВ УНКВС ТА
“ІСТРЕБКІВ” НА СС. БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
ВІД 31.10. ДО 6.11.1945 Р.
25 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: випадів РО НКВД та
стрибків на села р-ну Богородчани,
від дня 31.10. до 6.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 31.10.[19]45 р. о год. 22, до с. Ляхівці Богородч[ан
ського] р-ну приїхало трьох богородчанських стрибків та зайшли
прямо до гром. Кінюк Николи с. Дмитра, ур. 1904 р., зам. в с. Ляхівці, арештували його дочку Параску, ур. 1926 р., і цього самого
дня з арештованою відійшли до р-ну.
Дня 2.11.[19]45 р. о год. 10, до с. Нивочин Богородч[ан
ського] р-ну приїхало 5 більшовиків та стали фірою біля місцевої
сільради і не затримуючися довго, від’їхали до с. Гринівка. Звідси о год. 11 повернули знова до с. Нивочин, де перебували до
вечора. Де заночували, невідомо. Другого дня рано о год. 8, відійшли до с. Гринівка і по дорозі стрінули розвідку УПА сот. “Явора”. Більшовики, побачивши стрільців, повтікали.
Дня 3.11.[19]45 р. о год. 15, до с. Дуброва Богородч[ан
ського] р-ну приїхало фірою трьох більшовиків, які зайшли прямо до господаря Костюк та там почали переводити сильні труси,
в часі яких зграбували 100 кг пшениці, один звій полотна, хустки,
спідниці і т.п. О год. 16 від’їхали в напрям с. Жураки (Солотвинщина), а опісля до р-ну Богородчани.
Дня 6.11.[19]45 р. о год. 11, до с. Дуброва Богородч[ан
ського] р-ну приїхало 5 богородч[анських] стрибків, прізвища невідомі, які здирали кличі “Смерть Сталінові!”, а опісля
перевели труси в гром. Костюк Івана с. Дмитра, ур. 1886 р., та
Костюк Настуні ж. Михайла, ур. 1897 р. В часі пошуків забрали
100 кг жита, а о год. 14 від’їхали до Богородчан.
Цього самого дня о год. 9, з р-ну Богородчани приїхало
трьох НКВД-истів та трьох стрибків, які водили по селі та арешту
вали таких людей:
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1. Кінюк Марію д. Василя ур. 1922 р. в с. Ляхівці
2. Якубишин Івана с. Семена –//– 1887 р. –//–
Обвинувачували вище згаданих о лозунгову акцію та цього
дня з арештованими від’їхали до Богородчан.
Дня 6.11.[19]45 р. о год. 8, до с. Ст. Богородчани з р-ну Богородчан приїхало 15 більшовиків, між якими були НКВД-исти,
стрибки та Стельмахович Олекса с. Івана “Бойко”. Згадані
більшовики розійшлися по господарях та по деяких хатах переводили труси. В часі трусів “Бойко” враз з більшовиками арештував гром. Савчин Николу с. Василя, ур. 1902 р., та гром. Момот
Олексу с. Федора, ур. 1902 р. Згаданих арештованих привели до
сільради, де один з НКВД-истів переслухав їх та хотів звільнити, а “Бойко” цему рішучо заперечив, говорячи, що їхні сини ще
перебувають у боївці. Тому арештованих не звільнили, а цього
дня забрали зі собою та відійшли до Богородчан.
25.11.[19]45 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 196.
Оригінал. Машинопис.
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№ 82
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ РАЙОННИМИ
ВІЙСЬКАМИ НКДБ ТА НКВС НА ЧОРНИЙ ЛІС
ТА ПІДЛІСНІ СЕЛА (СТАРІ БОГОРОДЧАНИ,
НИВОЧИН, ГРИНІВКА ТА ЛЕСІВКА)
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 12.11.1945 Р.
26 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.120
Листопад 1945 р.

Справа облави рай. військами
НКГБ та НКВД на Чорний ліс та
підлісні села Старі Богородчани,
Нивочин, Гринівку та Лесівку,
Богородч[анського] р-ну,
дня 12.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 12.11.[19]45 р. о год. 6, з напрямку с. Ст. Лисець до
с. Нивочин надійшов відділ більшовиків в числі 100 осіб. В той
сам час з напрямку р-ну Богородчани до с. Нивочин надійшов
відділ більшовиків в числі 100 осіб, між якими були стрибки з
р-ну Богородчани та Стельмахович Олекса з с. Ст. Богородчани
(бувш. чотовий, під пс. “Бойко”, з куреня “Благого”). Також зі сторони с. Завій (Калущина), через Чорний ліс розстрільною, при
йшов відділ більшовиків в числі 200 осіб, який прямував на села
Нивочин та Гринівку. Війська, які надійшли зі сторони с. Ст. Лисець, були військами РО НКВД Лис[ецького] р-ну, а війська, які
надійшли з напрямку с. Завій, були військами УНКВД. Всі три групи, прямуючи на с. Нивочин, обложили його насамперед заста
вами та стійками, а щойно тоді решта входили до села. Коли вже
входили в село, дівчина Говера Юстина, ур. 1927 р. в с. Нивочин,
кур. кущового провідника “Маяка”, зауваживши більшовиків, почала бігти до ліса, щоб дати знати місцевим людям, які криються
в лісі, що до села входить більша кількість більшовиків. По дорозі набігла на більшовицьку заставу, яка стояла під лісом, а побачивши більшовиків, почала втікати вглиб ліса. В той час згадані
більшовики, побачивши утікаючу дівчину, почали її спиняти та
дівчина, незважаючи на ніщо, старалась добігти до своєї мети.
120
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Тим часом ворожий кулеметний стріл перешив її грудь і вона
впала неживою, не докінчивши свойого діла. Більшовики, які увійшли в село, переводили сильні труси по господарях, зриваючи
в будинках підлоги, перекопуючи подвір’я та городи. Крім цього,
здирали з плотів та будинків антикомуністичні летючки. По господарях питали, хто розліплював згадані летючки та коли були в
селі бандерівці. В часі трусів арештували таких людей:
1. Бабій Федір с. Дмитра
ур. 1920 р. в с. Нивочин
2. Глуханюк Василь с. Семена –//– 1903 р.
–//–
3. Говера Іван с. Василя
–//– 1904 р.
–//–
4. Габура Юстина д. Івана
–//– 1926 р.
–//–
Арештованих обвинувачували за розліплювання кличів та
летючок, а опісля привели їх до місцевої сільради, де був полк.,
майор обл. війська, нач. РО НКГБ Богородчани Зельоненко та
інші. Деякі з більшовиків ходили по господарях за харчами, говорячи населенню, що будуть квартирувати, а слідуючого дня
підуть в Чорний ліс на бандерівців. Цього самого дня о год. 16,
стягнувши свої застави до села, одна частина відійшла до
с. Гринівки, друга в напрямі р-ну Лисець, а третя, з якою було
Богородч[анське] РО НКГБ, зі згаданими арештованими відійшли до р-ну Богородчани.
Дня 12.11.[19]45 р. о год. 7, зі сторони р-ну Лисець та р-ну
Богородчани до с. Ст. Богородчани надійшло дві групи більшовиків в числі 150 осіб. Під селом, як одна, так і друга група, розвинули розстрільну та обложили село довкруги, а о год. 8 входили зі всіх сторін до села. З групою, яка йшла з Богородчан, був
Стельмахович Олекса “Бойко”, при помочі якого більшовики
переводили труси та арештували таких людей:
1. Багрій Василь с. Дмитра ур. 1903 р. в с. Ст. Богородчани
2. Лаврик Михайло с. Олекси –//– 1902 р.
–//–
3. –//– Параска д. Михайла –//– 1907 р.
–//–
4. Трінчук Іван с. Дмитра
–//– 1909 р.
–//–
5. Романюк Іван с. Івана
–//– 1924 р.
–//–
6. Процак Іван с. Ілька
–//– 1921 р.
–//–
7. Романюк Юрко с. Йосифа –//– 1907 р.
–//–
8. Зеленюк Михайло
–//– 1898 р.
–//–
9. Здерка Іван с. Василя
–//– 1927 р.
–//–
10. Момот Василь с. Дмитра –//– 1927 р.
–//–
11. Гринишин Никола с. Івана –//– 1914 р.
–//–
12. Павлюк Степан
–//– 1910 р.
–//–
13. Магас Іван с. Михайла
–//– 1880 р.
–//–
14. Катрінець Дмитро
–//– 1907 р.
–//–
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15. Німко Никола с. Івана
–//– 1920 р.
–//–
16. Момот Михайло с. Івана
–//– 1927 р.
–//–
17. Пилипів Іван
–//– 1923 р.
–//–
18. Проць Михайло с. Івана
–//– 1906 р.
–//–
19. Михайлів Іван с. Николи
–//– 1906 р.
–//–
20. Воронович Іван с. Михайла
–//– 1885 р.
–//–
21. Стельмахович Іван с. Степана –//– 1926 р.
–//–
22. Дидич Михайло с. Николи
–//– 1900 р.
–//–
23. Кисиличак Дмитро с. Івана
–//– 1912 р.
–//–
24. Різак Василь
–//– 1926 р.
–//–
25. Павлюк Дмитро
–//– 1900 р.
–//–
26. Челепіс Дмитро с. Петра
–//– 1900 р.
–//–
Всіх вище згаданих арештованих о год. 9, відставило
20 більшовиків до с. Гринівки, а звідтам до Богородчан. Решта
більшовиків о год. 12, зробили мітинг, на якому говорили, щоб
населення помагало їм нищити бандерівців. Окремо зверталися
до демобілізованих з ЧА, говорячи, що дадуть їм зброю і вони будуть брати активну участь у ліквідації бандерівців. Після мітингу о
год. 16, на знак ракети, всі зійшлися біля сільради, звідки подались в напрям Богородчан.
Цього самого дня о год. 8, з напряму с. Завій через Чорний
ліс, з напряму с. Нивочин та з напряму р-ну Богородчани, до
с. Гринівки надійшло приблизно 250 більшовиків. Під селом розвинули розстрільну та ввійшли в село. З групою, яка прийшла з
напряму Богородчан, було РО НКВД та стрибки. В селі, як і в попередніх селах, переводили труси, збирали кличі, які були розліплені та питали, хто ті кличі розліплював. Там, де були написи
“Смерть Сталіну!”, написали “Смерть бандерівцям!”, після цього
від’їхали до с. Грабівка (Калущина), а інші до р-ну Богородчан.
26.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 230-231.
Оригінал. Машинопис.
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№ 83
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОВОКАЦІЇ
ГРОМАДЯН С. ГОРОХОЛИНА РАЙОННИМИ
“ІСТРЕБІТЕЛЯМИ” З РАЙЦЕНТРУ БОГОРОДЧАНИ
14.11.1945 Р.
5 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа провокації громадян
с. Горохолина рай. істребітелями
рай. Богородчани дня 14.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.11.[19]45 р. о год. 23, з рай. Богородчани до с. Горохолина прийшло 15 стрибків, між якими був стрибок НКВД121
Летовчук Олекса зі с. Похівка, а інші з рай. Богородчани. Згадані стрибки були убрані в цивільних та стрілецьких одягах, представляли себе стрільцями зі сотні “Вивірки”. Всі ці стрибки зайшли до гром. Сикіш Михайла с. Федора, літ 52, якого розбудили та ввійшовши до хати, казали заслонити вікна. Опісля спитали
господаря потихо, де є зв’язок, станичний, СБ-іст “Очайдух” та
б. стрілець УПА зі сот. “Вивірки”. Господар відповів, що про таких
рішучо не знає. Тоді більшовики відійшли до гром. Сикіш Василя с. Семена, літ 51, в якого рівно ж поводилися, як попередньо.
Господаря питали за його дочками. Господар збудив дочку, а тоді
більшовики звернулись до дівчини, щоб вона пішла по господарях та зібрала їм харчі, бо вони “прийшли з ліса та голодні”. Дів
чина сказала, що нікуди не йде та нічого не збирає. Тоді один з
більшовиків сказав, що якби прийшли більшовики, то всі ходили
би та збирали, а своїм не хочете. Дівчина дальше відпиралась.
Тоді більшовики пішли до гром. Прокопів Павла с. Василя, літ 51.
Цього господаря питали, де його дочка Марійка. Коли господар
збудив Марійку, вони почали її випитувати про зв’язки та щоб зібрала харчі для них. Дівчина відмовилася, тоді вони зграбували
шкіру на одну пару чобіт та інші речі, та звідтам пішли до гром.
Микицей Семена с. Матія, літ 58. Цього господаря питали, де
зв’язок, станичний та господарчий та заявили, що хочуть їсти.
Там рівно ж успіхів не мали. Більшовики, бачучи свою невдачу,
121
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почали відходити і взяли зі собою дочку господаря, щоб їх провадила. Дівчина відмовилась, тоді один з більшовиків сказав, що
вона була арештована, а тепер все доносить більшовикам. По
хвилині витягли шнур та почали її вішати, а коли дівчина вчинила крик, більшовики побачили, що нічого не вдіють, цієї ночі відійшли до рай. Богородчан.
5.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 198.
Оригінал. Машинопис.
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№ 84
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
РВ УНКВС ТА “ІСТРЕБКАМИ” В С. СТАРІ
БОГОРОДЧАНИ БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
14.11.-20.11.1945 Р.
5 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа арештування рай. НКВД
та стрибками в с. Ст. Богородчанах
Богородч[анського] р-ну,
від дня 14.-20.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.11.[19]45 р. о год. 20, з рай. Богородчани до
с. Ст. Богородчани прийшло 30 більшовиків, з якими було рай.
НКВД. Істребітелі були під командуванням Стельмахович Олекси, б. чот. пс. “Бойко” з кур. “Благого”, сот. “Вивірки”. [О]зброє
ні були в три Дехтярі, 5 десятизарядок, папашки та кріси. Вони
пішли на одну частину села зв. Зарічча, від сторони с. Саджава,
де перевели основні труси, в часі яких арештували гром. Левчук
Софію, літ 23. Біля год. 22 всі більшовики пішли в центр села,
де рівно ж перевели труси, в часі яких нічого не знайшли, а біля
год. 24 всі відійшли до рай. Богородчани.
Другого дня о год. 8, з рай. Богородчани до с. Ст. Богородчани приїхало 10 більшовиків, між якими було Богородч[анське]
НКВД і рівно ж “Бойко”. Більшовики під проводом “Бойка” пере
водили труси по господарях, в часі яких відкрили 5 порожних
бункрів. Опісля “Бойко” з деякими більшовиками пішов до гром.
Яремко Анни, в якої перевів [пошуки] в будинку та подвір’ю, а
опісля почав допитувати та бити господиню, щоб показала де
бункер. Одначе господиня не призналася. Від згаданої господині пішли до гром. Катрінець Анни, де рівно ж з “Бойком” шукали
за бункром, але бункра не могли знайти, та зверталися знова до
господині, яку допитуючи, почав бити “Бойко”, однак господиня
не призналася. “Бойко” закинув господині шнурок на шию та хотів вішати. Господиня, незважаючи на ніщо, не призналася. При
суперечці з господинею та “Бойком” були присутні НКВД-исти,
які сміялися з “Бойка” та говорили між собою, що він “добрий ду-
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шогуб”. По якомусь часі від згаданої господині відійшли до сільради, а о год. 13 всі відійшли до р-ну Богородчани.
Дня 20.11.[19]45 р. о год. 6, з рай. Богородчани до с. Ст. Богородчани прийшло 10 більшовиків, між якими було рай. НКВД.
В’їзджаючи в село, спрямували до гром. Барабаш Михайла, в
якого перевели пошуки в будинку та подвір’ю, в часі яких відкрили один бункер, з якого забрали Барабаш Михайла с. Николи, ур. 1902 р. в с. Ст. Богородчани і Барабаш Івана с. Михайла,
ур. 1926 р. в с. Ст. Богородчани (б. підр. юнак). О год. 8 враз з
арештованими відійшли до р-ну Богородчани.
5.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 42.
Оригінал. Машинопис.
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№ 85
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ, ПЕРЕВЕДЕНОЇ
ВНУТРІШНІМИ ВІЙСЬКАМИ НКВС І УНКВС НА
ПІДЛІСНІ СЕЛА БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
19.11.-22.11.1945 Р.

5 грудня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.122
Листопад 1945 р.

Справа: акція переведена
внутрішними військами НКВД
і УНКВД на підлісні села
району Богородчани
від дня 19.-22.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 19.11.[19]45 р. о год. 21, зі сторони с. Грабівка рай. Пере
гінського через Чорний ліс до с. Лесівка над’їхало 4 авта більшовиків, приблизно 100 осіб. Було це погранвійсько, яке під селом
стало та вислало 15 більшовиків в с. Лесівку на розвідку, щоб
провірили терен. Після провірки вище згаданий відділ ввійшов та
в’їхав до села. Авта доїхавши до місцевої церкви, заквартирували
в священика та в школі. Після розташування, розійшлися по господарях за харчами, як рівно ж ходили ніччю та будили господарів,
забираючи в них харчі. В міжчасі зайшли до гром. Пронь Параски
ж. Дмитра, літ 50, в якої квартирував ком. СКВ “Гриць” та 6 стрільців. Більшовики розбудили господиню та трапили на стрільців, які
вчас зорієнтувалися, що це більшовики і почали втікати задніми
дверми хати. Більшовики бачучи втікаючих, почали стріляти до
них. Стрільці відбиваючись, вицофали в ліс зв. Лази. Квартируючі
більшовики на звуки стрілів зчинили між собою велику метушню
та паніку, та всі кинулись бігти в напрям стрілів. Опісля зійшлись
та перевели основні труси в згаданої господині, та нічого не знайшли. В часі перестрілки зістав тяжко ранений один більшовик та
один стрілець. По якімсь часі ніччю робили труси по деяких господарях, опісля повернули на згадані квартири. Цієї ночі робили стежі в селі та поза селом. Слідуючого дня згаданий відділ відійшов в
напрям с. Ст. Богородчани.
Дня 21.11.[19]45 р. о год. 7, з напрямку рай. Богородчан через с. Саджава та с. Глибівка 100 більшовиків зробили
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рейд та подалися в напрям с. Ляхівці. Цього самого дня зі сторони с. Ст. Богородчани попід Чорний ліс надійшло 40 погран.
НКВД-истів. В селі перевели основні труси по господарях, в чому
не мали жодних успіхів та о год. 11 відійшли до рай. Богородчан. Цього самого дня о год. 19, зі сторони р-ну Богородчани до
с. Гринівка приїхало 4 авта цього самого відділу в числі 100 осіб.
Приїхавши до села, заквартирував в горішній частині по господарях. Квартируючи, обложились стійками, а деякі з них ходили
за харчами. Дня 22 ц.м. зі сторони Чорного ліса через с. Нивочин до с. Гринівка над’їхав відділ кіннотчиків в числі 250 осіб. Був
це відділ погранвійська, який мав зі собою дві кухні та приблиз
но 40 фір, та заквартирував в долішньому кінці села. Після розташування, забирали в людей харчі для себе та для коней.
Цього самого дня згаданий відділ в числі 50 осіб зробив випад
на с. Лесівка, де рівно ж грабували харчі для коней та для себе.
Біля год. 9 зі сторони с. Грабівка через Чорний ліс до с. Лесівка
прийшло 200 більшовиків, між якими була більша частина військ
УНКВД. Заквартирували в місцевій школі та ходили по хатах, забираючи харчі.
Дня 23.11.[19]45 р. біля години 9, квартируючий відділ в
с. Лесівка в числі 80 осіб зробив випад на с. Глубоке. Під селом
поділились на дві частини. Перша частина пішла попід Чорний
ліс та поробила засідки від сторони Чорного лісу, друга частина пішла попід саджавський запуст, ідучи розстрільною селом.
Опісля перевели труси по господарях, забираючи від них харчі та
інші речі. В часі грабежі харчів та інших речей, до гром. Паливода Василя, сам з с. Глубоке, прийшов один лейтенант та просив
їсти, коли господар сказав, що не має, він запитав, чи до села
приходять бандерівці. Господар відповів, що приходили 1944 р.
та набравши харчів, відходили. В той час лейтенант нахилився
до вуха господаря і сказав: “А що ж мали їсти в лісі”. В часі трусів
нічого не знайшли, а о год. 16 відійшли до р-ну Богородчан.
Дня 23.11.[19]45 р. о год. 14, квартируючі війська в с. Гринівка (які приїхали автами) забрали зі собою награбовані речі та
вибралися до р-ну Богородчани через с. Нивочин. Рівно ж квартируючий відділ кіннотчиків цього самого дня о год. 15, від’їхав
головною дорогою через Чорний ліс до с. Грабівка.
5.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 227-228.
Оригінал. Машинопис.
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№ 86
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ РАЙОННИМИ
ВІЙСЬКАМИ НКВС ТА “ІСТРЕБКАМИ” В
С. ЛЯХІВЦІ (ПІДГІР’Я) БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
11.11.1945 Р.

7 грудня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облава рай. військами
НКВД та стрибками в с. Ляхівці
Богородчанського р-ну,
дня 11.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.11.[19]45 р. о год. 5, зі сторони рай. Богородчан до
с. Ляхівці надійшов відділ більшовиків в числі 133 особи. Під селом поділились на три частини і розстрільною обложили село
одною частиною, а з другої частини полишали на дорогах та
стежках застави, третя частина увійшла в село. Були це червоноармійці, між якими було районних 7 НКВД-истів, 5 стрибків, 2 представники з району та 6 совіток. Облава відбулась під
ком. нач. [РО] НКВД Безпалова. В селі почали переводити труси
по господарях, в мешканнях та подвір’ях, в часі яких успіхів не
мали. При трусах грабували населення, забирали одяг та взуття. Після переведення трусів зігнали до місцевої читальні около
100 осіб та зробили мітинг. На мітингу говорив заст. голови райпарткому Неурота та НКВД-ист Буйлов. В першій мірі говорили
про те, щоб народ зірвав зв’язки з бандерівцями, щоб населення
перестало їм давати харчі, одяг і інше. При тому загрозили населенню, що якщо вони вислідять якогось з господарів, що мав
би контакт з бандерівцями, або їм помагав, то засудять на 10 літ
тюрми. Питали людей, чи вони бачили, як горів тартак і чи чули
стріли. Люди відповіли, що бачили і чули. В той час Буйлов звернувся до людей з питанням, чому населення не йшло на поміч до
вогню. Люди запитали його, чому вони не половили тих, що палили. НКВД-исти один по другому дивилися та нічого не відповідали. При кінці пригадували людям про здачу контингенту, на
чому мітинг закінчено, а примусом зібраних людей звільнили. О
год. 16 відійшли до рай. Богородчан.
7.12.[19]45 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 240.
Оригінал. Машинопис.
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№ 87
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИБОРІВ ВИБОРЧОЇ
КОМІСІЇ В СС. ХМЕЛІВКА І ГЛИБОКЕ БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 13.11. І 20.11.1945 Р.
7 грудня 1945 р.
Р. 31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа виборів виборчої
комісії в сс. Хмелівка і Глубоке,
Богородч[анського] р-ну, дня
13 і 20.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 13.11.[19]45 р. о год. 11, з рай. Богородчани через
с. Глибівку до с. Хмелівка приїхало 2 авта більшовиків в числі
12 осіб, між якими було рай. НКВД. В’їхавши в село, авта стали
біля місцевої сільради, а більшовики покликали місцевого секре
таря Кубірка Николу с. Дмитра, ур. 1899 р., та доручили йому,
щоб подав людей до виборчої комісії. Секретар подав список, а
більшовики ходили до кожного та доручували вести підготовку
до виборів. О год. 14 від’їхали до с. Глубоке. Цього самого дня
о год. 14, до с. Глубоке з с. Лесівки приїхало 2 авта рай. НКВД та
стрибків. Авта задержалися біля місцевої сільради, звідки пішли
деякі до гром. Штогрин Дмитра с. Василя, де перевели основні
труси, в чому не мали жодних успіхів. Звідти подались до гром.
Штогрин Василя с. Івана, ур. 1896 р., в якого рівно ж перевели
труси та нічого не знайшли. Опісля подались до гром. Семків Василя с. Івана, в якого забрали одну літру горілки та на місці випили. Пізніше переводили труси в гром. Тимків Івана с. Гаврила
та гром. Куляк Николи с. Гаврила, якого хотіли взяти до рай. до
виборчої комісії, та коли цей дав одну літру горілки, залишили. В
Глубокому більшовики не могли вибрати виборчої комісії. Взяли
зі собою секретаря сільради Тимків.
Дня 20.11.[19]45 р. зі сторони р-ну Богородчани до с. Хмелівка приїхало 2 авта більшовиків в числі 13 осіб, між якими були
два прокурори та голова РПК Шаповалов. Більшовики заїхали до
гром. Дем’янів Михайла с. Дмитра, ур. 1906 р., в якого казали
дати собі їсти, при чому випили 2 л горілки. Опісля розійшлися
по селі, вистрілюючи, і зігнали біля сільради приблизно 20 осіб,
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по більшій части людей, які прийшли з ЧА. В сільраді вибрали
7 людей до виборчої комісії, а саме:
1. Земба Ярославу д. Петра, ур. 1921 р. в с. Хмелівка
(місцева вчителька)
2. Заруба Василя с. Федора, –//– 1911 р.
–//–
3. –//– Дмитра с. Василя, –//– 1909 р.
–//–
4. –//– Петра с. Михайла, –//– 1902 р.
–//–

(неграмотний)
5. Куртяк Михайла с. Вас.,
–//– 1909 р.
–//–
6. Дем’янів Ілька с. Івана,
–//– 1909 р.
–//–
7. Бабінець Якова с. Івана,
–//– 1907 р.
–//– (молочар).
Всі вище згадані мають за завдання підготовляти населення
с. Хмелівка до виборів. Цього дня всі більшовики вибрались до
р-ну Богородчани.
7.12.[19]45 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 38, арк. 129.
Оригінал. Машинопис.
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№ 88
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
РВ УНКВС ТА “ІСТРЕБІТЕЛЯМИ”
В СС. СТАРІ БОГОРОДЧАНИ, НИВОЧИН,
ХМЕЛІВКА БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
3.12.1945 Р.
12 грудня 1945 р.
Р.31.

Б о г о р о д ч а н щ и н а.123
Грудень 1945 р.

Справа: арештування РО НКВД
та істребітелями в с. Ст. Богородчани,
с. Нивочин, с. Хмелівка, р-ну Богородчани,
обл. Станиславів, дня 3.ХІІ.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.ХІІ.1945 р. о год. 8-ій, з р-ну Богородчани до с. Ст. Богородчани прийшло 18 більшовиків, між якими було районне
НКВД та істребітелі. Ввійшовши в село, відразу розійшлися по
хатах та почали переводити сильні труси, в часі яких арештували
таких громадян:
Лотвин Василь с. Івана
нар. 1916 р. в с. Ст. Богородчани
Момот Василь с. Федора –//– 1922
–//–
Челепіс Василь с. Михайла –//– 1908
–//–
Процак Іван с. Івана
–//– 1928
–//–
Арештованих відпровадили до місцевої с/ради, а за якийсь
час відходячи, заявили голові с/ради, що дня 4 ц.м. всі повернувші з ЧА мають зголоситися в м. Богородчани на НКВД о год. 6-ій.
Після цього відійшли до р-ну Богородчани враз з арештованими.
Цього самого дня о год. 22-ій, з р-ну Богородчани до с. Нивочин прийшло 20-ть більшовиків, в склад яких входило рай.
НКВД та істребітелі. Озброєні були в два Дехтярові, п’ять десятизарядок, папашки та кріси. В селі обходилися дуже обережно та висилали стежі від Чорного ліса. Цілу ніч ходили по селі та
робили засідки по дорогах та стежках. О год. 6-ій розійшлися по
хатах та почали переводити труси, в часі яких арештували таких
людей:
Габура Юстина
нар. 1922 р. в с. Нивочин
Друк Петро с. Дмитра –//– 1905
–//–
123
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Говера Федор с. Василя
–//– 1900
–//–
Друк Василь с. Олекси
–//– 1927
–//–
Крім цього, переводили основні труси [у] Федорів Юстини ж. Михайла, яку обвинувачували про те, що в неї перебували
рідні підпіляків. Господиня відпираючися, втекла з рук більшовиків, тоді більшовики зграбили все її майно та відійшли. В тім
часі зі с. Лесівка надійшов відділ більшовиків під командуванням Стельмаховича Олекси пс. “Бойко”, які рівно ж цієї ночі робили засідки в с. Лесівка. “Бойко” враз з істребітелями відійшов
через с. Саджава до р-ну Богородчани. Відділ, який був в с. Нивочин враз з арештованими рівно ж відійшов о год. 10-ій через
с. Ст. Богородчани до р-ну Богородчани.
Також цього самого дня о год. 7-ій, з р-ну Богородчани до
с. Хмелівка приїхало 22-ох більшовиків, між якими був нач. [РО]
НКГБ Зельоненко та істребітелі. Вище згадані заїхали до місцевої с/ради. Звідтам за якийсь час, обложивши хату місцевого
священика Вовчук Михайла, нар. 1904 р., та перевели основні
труси. Священика арештуючи, забрали все його майно та завезли до с/ради. Тут біля священика залишилося 10-ть більшовиків,
а решта розійшлися по селі та питали за людьми:
Дем’янів Іван с. Василя
нар. 1913 р. в с. Хмелівка
Середюк Михайло с. Івана –//– 1912
–//–
Фелик Олекса с. Онофрея –//– 1912
–//–
Вище згаданих громадян більшовики не застали вдома.
Арешт священика був в зв’язку з непогодженням на православ’я.
Це один священик, який не погодився на православ’я в цілому
Богородчанському районі. Цього дня о год. 13-ій від’їхали до
р-ну Богородчани.
Дня 12.ХІІ.1945 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 43.
Оригінал. Машинопис.
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№ 89
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИПАДІВ І
АРЕШТУВАНЬ РВ УНКВС У СС. ЛЯХІВЦІ
(ПІДГІР’Я), ГЛИБІВКА БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
12.12.-18.12.1945 Р.
27 грудня 1945 р.
Р.31.

Б о г о р о д ч а н щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа: випадів і арештувань
РО НКВД в сс. Ляхівці, Глибівка,
Богородчанського р-ну,
дня 12.-18.12.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 12.12.1945 р. о год. 23-ій, з Богородчанського р-ну до
с. Ляхівці прийшло 22 більшовиків РО НКВД та стрибків. Озброєні були в автоматичну зброю. В селі частина з них заквартирувала у місцевого священика, а решта по селі робила до рана стежі.
Слідуючого дня рано з району прибуло ще 2-ох стрибків,
які справді були НКВД-исти, тільки під маскою стрибків. Всі
спільно поснідали у священика, а опісля почали арештування
таких людей:
Гулян Микола с. Дмитра
нар. 1892 р. в с. Ляхівці
Гулян Марія ж. Дмитра
–//– 1902
–//–
Гулян Анна д. Дмитра
–//– 1920
–//–
Федорко Параска ж. Михайла –//– 1903
–//–
При арештуванні сконфіскували їхне майно. Причиною
арештування було те, що сини цих родин з приходом більшовиків поголосились в стрибки, а опісля втекли та крились перед
більшовиками в свойому селі.
Цього дня о год. 15-ій, враз з арештованими та майном
від’їхали до Богородчанського р-ну.
Вечером о год. 19-ій, знова з району до с. Ляхівці прийшло
6-ть НКВД-истів, які в селі обскочили хату гром. Вірстюк Катерини д. Якова, нар. 1910 р., в якої зловили кущовика з СКВ “Стріли” Остапишина Михайла с. Дмитра, нар. 1923 р., пс. “Мирон”.
Згаданий у цієї господині скривався. Більшовики забираючи
арештованого, господині нічого не казали, о год. 21-ій відійшли
до Богородчанського р-ну.
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Дня 18.12.1945 р. о год. 10-ій, з Богородчанського р-ну до
с. Глибівка над’їхало дві фіри більшовиків в числі 20 осіб. Було це
військо РО НКВД та стрибки, між якими був заст. нач. [РО] НКГБ
Буйлов. Перед селом фіри та двох більшовиків залишилося, а
решта ввійшла в село. По дорозі вступили до хати гром. Лунів
Олекси с. Олекси, де застали дві місцеві дівчини:
Зубик Марію д. Степана
нар. 1925 р. в с. Глибівка
Гоголь Юстину д. Параски –//– 1928 р.
–//–
Згадані дівчата, підозріваючи о співпрацю з бандерівцями,
арештували та забрали зі собою до с/ради, де допитували. Після
допитів Буйлов сказав, що якщо дівчата дадуть йому 2 л горілки,
то будуть звільнені, а якщо ні, то забере їх до району. Коли згадані дівчата купили та доручили йому цю горілку, зістали звільнені.
Після цього переводили труси у гром. Феценець Миколи
с. Олекси та його брата, яких арештували та забрали до місцевої
с/ради. Після допитів Феценець Миколу звільнили, а з братом
його Феценець Михайлом від’їхали до Богородчанського р-ну.
Дня 19.12.1945 р. о год. 17-ій, Феценець Михайла124 випустили з тюрми, що він зголосив місцевій безпеці. Його завербували, як с/о та доручили слідити за рухом ОУН.
27.12.1945 р.

“М-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 45.
Оригінал. Машинопис.
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У тексті: Миколу.
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№ 90
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИВОЗІВ І
КОНФІСКАЦІЙ РВ УНКВС У С. ПОХІВКА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 15.12.-16.12.1945 Р.
27 грудня 1945 р.
Р.31.

Б о г о р о д ч а н щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа: вивозів і конфіскати РО НКВД
в с. Похівка Богородчанського р-ну,
дня 15 й 16.12.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 15.12.1945 р. о год. 4-ій, з Богородчанського р-ну до
с. Похівка надійшло 25 більшовиків РО НКВД та чотири стрибки,
з якими був голова с/ради с. Похівка Притула Федор, який зараз
перебуває в м. Богородчани. Коли прийшли біля с/ради, поділились на три частини та почали конфіскату майна та вивіз людей. Вивозили такі родини, яких члени впали в рядах УПА, або є
арештовані, а саме:
Семанишин Онофрей с. Дмитра нар. 1887 р. в с. Похівка
Литовчук Явдоха ж. Степана
–//– 1890
–//–
Пищ Микола с. Михайла
–//– 1895
–//–
Мартинюк Явдоха ж. Василя
–//– 1913
–//–
Іванюк Олена ж. Дмитра
–//– 1900
–//–
Рошко Марія ж. Дмитра
–//– 1900
–//–
Вище згаданих з родинами привели біля с/ради, де одна
частина лишилася стерегти їх, а друга частина пішла по фіри, на
які забрали майно забраних та о год. 15-ій п’ятнадцять більшовиків разом з родинами та сконфіскованим майном від’їхали до
Богородчанського р-ну, а решта більшовиків стерегла рештки
залишеного майна.
Біля год. 18-ї з Богородчанського р-ну до с. Похівка, прийшло ще 10-ть стрибків, які злучившися з попередніми, розложили стійки біля хат вивезених, де так перебули до рана.
Рано слідуючого дня з м. Богородчани прийшло ще
20-ть більшовиків, які спільно з попередніми забрали решту залишеного майна та від’їхали до Богородчанського р-ну.
27.12.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 9.
Оригінал. Машинопис.
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№ 91
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ РВ
УНКВС ТА “ІСТРЕБКІВ” У С. САДЖАВА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 7.01.1946 Р.
15 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.125
Січень 1946 р.

Справа акції РО НКВД та стрибків в
с. Саджава Богородч[анського] р-ну,
дня 7.1.1946 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.1.[19]46 р. о год. 19, до с. Саджава прийшло з Богородчан ок. 25 большевиків зі стрибками. З ними був лейтенант
НКВД (прізвище незнане). Большевики цієї ночі робили засідки
коло господарств Бойка Дмитра, Середюк Івана і Олексин Юсти
ни ж. Олекси. До цих хат часто заходили “Хміль” та “Мирослав”,
яких большевики сподівалися зловити. Застави тримали до
год. 21. О год. 21 лейтенант і чотири большевики, що тримали заставу коло Бойка Дмитра, зайшли до його хати і перевели
трус. Під час трусів питали за “Хмелем” і “Мирославом”. В господаря Бойка Дмитра мешкає учителька-східнячка Носенко Варвара, що враз з господинею вийшла перед 19 годиною в гостину
до східнячки-санітарки, що мешкає недалеко неї.
По трусах большевики, виходячи з хати, стрінулися з господинею і учителькою, що вертали якраз додому. Большевики їх
здержали, перевели коло них обшуки та разом з ними вернули
до хати. Тут питали большевики учительки за “Хмелем” і “Мирославом”. Учителька відповіла, що таких людей не знає та просила,
щоб вони відчепились від неї. У відповідь на ці слова учительки,
лейтенант НКВД вдарив учительку кілька разів рукою, кричучи:
“Самостоятілько, блядь” і т.п. Після цього большевики вийшли
з помешкання і пішли в напрям районової молочарні. По відході
большевиків зауважила вчителька, що її пропав зі стола годинник. Вона вибігла з хати та дігнала большевиків вже ок. 500 м від
свойого помешкання. Тут звернулася до лейтенанта, щоб звернув їй зграбований під час трусів годинник. Лейтенант наказав
большевикам іти дальше, а сам остався з учителькою на дорозі.
125
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Спочатку не признавався за годинник, а опісля сказав, що має
його і готов віддати їй, але під услів’ям, що вона погодиться улягти йому. Коли ж учителька на це не погоджувалася, лейтенант
вхопив її та намагався знасилувати, але побачивши, що це йому
не вдається, бо учителька сильно боронилася і почала кричати,
кинув їй годинник на дорогу і відійшов за своїми большевиками.
Про цю брутальність лейтенанта учителька розповіла своїм господарям, вернувшись до хати.
Цього дня біля год. 21, групка большевиків, що держала заставу коло Олексин Юстини, зауважила три дівчині, що вертали
зі села додому: Олексин Анну, літ 18, Остапішак Марію, літ 17, і
Воронич Марію, літ 17. Большевицька застава здержувала недалеко хати Олексин Юстини дівчат, але вони, думаючи, що це
сільські хлопці жартують із ними, не ставали, а йшли дальше. Тоді
большевики почали стріляти з кулемета та ППШ і важко зранили
Воронич Марію і Остапішак Марію. Воронич померла слідуючого
дня, а Остапішак 11.1.[19]46 р. в лічниці в Станиславові.
Большевики після цього постягалися до госп. Середюк Івана і обложившись стійками, пиячили. О год. 23 вибрались до Богородчан.
15.1.1946 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 280.
Оригінал. Машинопис.
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№ 92
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА С. ЛЕСІВКА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ ТА ЗАГИБЕЛІ
СОТЕННОГО “ВИВІРКИ” 9.01.1946 Р.
15 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.126
Січень 1946 р.

Справа наскоку большевиків на
с. Лесівку Богородч[анського] р-ну
та смерти сот. “Вивірки”,
дня 9.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 9.1.[19]46 р. о год. 18.30, ок. 100 большевиків з РО НКВД
Богородчани наскочили на с. Лесівку. Вони прийшли вполудне
до с. Глубоке, задержались тут ок. 2 години, а деякі з них ходили
по селі та грабили харчі. О год. 14 всі ці большевики вибралися з
Глубокого в сторону Чорного ліса. Лісом перейшли над с. Лесівку і зачекали сумерку. Тоді стрілецьким рядком зійшли до Лесівки.
Частина з них зайшла до священика та до школи, а решта розбрелись по хатах за харчами, шукаючи головно за горілкою.
Цього самого дня в сусідному селі Гринівка заквартирував
о год. 18 курінь “Іскри”. Стрільці розійшлись на вечерю, вистав
ляючи застави. Сот. “Вивірка” прохав курінного відпустки на кілька годин, щоби міг піти до Лесівки забрати убрання та білля, що
його залишив там попередньо. Вдійсності сот. “Вивірка” ішов до
Лесівки на стрічу з дівчиною з Грабівки, з якою умовився був попередньо. Дівчина ця прийшла з Грабівки до Лесівки, до своєї
замужної сестри на свята. Курінний відпустив його, наказуючи прибути на місце постою найдальше на год. 22 і передав ще
йому свій годинник до направи. Сот. “Вивірка” взяв зі собою двох
стрільців, до нього долучили ще кущ. “Маяк”, кущ. госп. “Карлик”, “Макартур” і Бабій Василь. Всі вони взяли [фіру] з кіньми
та поїхали до Лесівки, не знаючи, що там зайшли большевики.
В Лесівці заїхали до господаря Сенич Федора, ур. 1916 р., і залишаючи фіру надворі, пішли до хати. Сот. “Вивірка” йшов на
переді, за ним “Маяк” і інші. Вони відчинили двері та привітались
126
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“Добрий вечір”. В тій хвилині побачили в хаті большевиків. Один
мав уже натягнений ППС, а другий ППШ. На слова “Вивірки” –
“Добрий вечір” – большевик вистрілив до сотенного і він, ранений в груди, впав на землю. Кущ. “Маяк” побачивши небезпеку, відштовхнув руками другого большевика, що вже намагався
стріляти до нього, і почав втікати з хати. Решта повстанців, що
йшли за сот. “Вивіркою”, по перших стрілах залягли. “Маяк” втікаючи з хати, кричав до стрільців, що в хаті є большевики. На гук
стрілів большевики, що розійшлись були по селі, почали стріляти
зброєю і ракетами та бігти до цієї хати, де почалась стрілянина.
Під час перших стрілів до сотенного “Вивірки”, большевики ранили господаню і дитину. Решта повстанців відступили без втрат.
Большевики, що вже збіглися до хати, випровадили раненого
сот. “Вивірку” надвір, ограбили цілком всі хатні речі, а господарку Сенича спалили. Опісля запровадили сот. “Вивірку” до школи.
Там розібрали його до нага, знущались над ним та штиками замордували, а опісля викинули під пліт коло школи. Цілу ніч робили по селі труси, аж до ранку.
Слідуючого дня о год. 8, вибралися всі большевики в сторону Чорного ліса. Лісом перейшли до Хмелівки. Тут розійшлися по
господарях за харчами і крутилися по селі аж до вечера. Опісля
відійшли в сторону Глибівки до Богородчан.
Дня 10.1.[19]46 р. перед вечером похоронило населення
сот. “Вивірку”, після звичаю, на цвинтарі в Лесівці.
15.1.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 287.
Оригінал. Машинопис.
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№ 93
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ РВ УНКВС У
С. ГЛИБОКЕ БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ
7.01.-8.01.1946 Р.
20 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа акції РО НКВД в
с. Глубоке Богородч[анського] р-ну,
в днях 7. і 8.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.1.[19]46 р. о год. 19, до с. Глубокого прийшов з Богородчан відділ большевиків в числі ок. 100 осіб. Було це військо
РО НКВД разом зі стрибками, [о]зброєне в два тяжкі кулемети,
10 кулеметів Дехтярова, десятизарядки, ППШ і кріси. Зі собою
мали двоє саней і два верхівці.
Одна частина цих большевиків числом 40, пішла дорогою
т.зв. Копанкою поза село під Чорний ліс. Там заквартирували в
господаря Середюк Василя с. Івана, літ 57. Тут робили большевики в чотирьох місцях аж до ранку слідуючого дня застави від Чорного ліса. Ранком о год. 8, зійшли до села і долучили до відділу.
Друга частина в числі 15 осіб зійшла в село в напрям церкви,
залишаючи біля цвинтаря коло госп. Бабинець Василя с. Якова
заставу, та заквартирувала в будинку місцевої школи.
Третя частина числом понад 40 большевиків, зайшла в
середину села з долішнього кінця, залишаючи на дорозі під лісом Запуст заставу з 10 большевиків. Большевики, йдучи селом, натрапили на групу колядників (хлопців і дівчат – 15 осіб).
Цих колядників забрали зі собою та запровадили до школи, до
квартируючої там другої групи большевиків. Кількох большевиків остало коло придержаних колядників, а решта розійшлися по
селі. О год. 22 знова припровадили дві групи колядників, 19 молоді і 17 старших господарів. Всіх разом заставляли колядувати,
при чому питали, чи вони збирали в господарів гроші за коляду,
бо невільно. О год. 24 большевики знова розійшлися по селі та
переводили по хатах труси. Під час трусів грабили святочні харчі
і масово забирали людей так, що за цілу ніч назганяли до школи
ок. 120 людей.
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О год. 4 над ранком, обскочили помешкання священика Гординського Володимира і перевели основні труси. Під час трусів
питали служниці Анни за пров. “Яром”, “Гайворо[но]м”, “Пластуном” та місцевим станичним “Круком”, що мали б скриватися у
священика. Після трусу о год. 6, зграбували всі святочні харчі і
відійшли.
О год. 6.30 стягнулися в село застави від Запусту і цвинтаря.
О год. 7 приїхало з Богородчан ще одно авто большевиків, між
якими були: нач. [РО] НКГБ Зельоненко, оперупов. Калмиков,
Буйлов та нач. [РО] НКВД Безпалов. Приїхавші злучилися з квартируючими большевиками, а “достойники” переводили допити з
придержаними людьми. Під час допитів заарештували 13 осіб:
1. Маслій Федор с. Гн., ур. 1907 р.
2. Маслій Явдокія д. Онофр., ур. 1924 р.
3. Гринів Микита, ур. 1917 р.
4. Бомба Антін с. Ант., ур. 1922 р.
5. Приймак Катерина д. Ів., ур. 1926 р.
6. Олексин Анна ж. Вас., ур. 1907 р.
7. Федорів Юстина д. Вас., ур. 1924 р.
8. Іванів Олена д. Вас., ур. 1924 р.
9. Федорів Михайло с. Дм., ур. 1913 р.
10. Штогрин Михайло с. Вас., ур. 1897 р.
11. Черевко Ілько с. Вас., ур. 1909 р.
12. Паранюк Микола с. Юр., ур. 1911 р.
13. Климбус Михайло с. Ів., ур. 1931 р.
Всіх інших звільнили. Цього дня ок. 15 большевиків переводили труси в господарів у долішній частині села. Під час трусів
відкрили криївку в госп. Кульчак Івана, що був арештований в
жовтні 1945 р. і до цього часу сидить. Там знайшли заховане полотно, хустки, убрання і інші речі, що були власністю господаря.
Ці речі большевики забрали зі собою та заарештували господиню Кульчак Антонію, враз з 5-літньою дитиною. Її запровадили до
школи і долучили до арештованих осіб.
О год. 15 всі большевики враз з арештованими вибралися в
напрям с. Саджава до Богородчан. По дорозі, під лісом Запуст,
господиню Кульчак Антонію враз з дитиною звільнили, але забраних речей не звернули. Решту арештованих забрали зі собою.
20.1.1946 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 279.
Оригінал. Машинопис.
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№ 94
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ БОЙОВИКІВ
РАЙОННОЇ БОЇВКИ СБ “БУРЕВІЯ”, “ШУГАЯ” І
“МЕДВЕДЯ” НА ПРИС. ГУРБИНА С. ГРАБОВЕЦЬ
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 22.01.1946 Р.
20 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.127
Лютень 1946 р.

Справа смерти боєвиків рай.
боївки СБ сл.п. “Буревія”,
“Шугая” і “Медведя”, в прис.
с. Грабовець – Гурбина,
Богор[одчанського] р-ну,
в дні 22.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 21.1.[19]46 р. вечером трьох боєвиків рай. боївки СБ:
1. Капущак Дмитро с. Івана – “Буревій”, ур. 1924 р. в с. Горохолина,
2. Куртяк Михайло – “Шугай”, ур. 1906 р. в с. Грабовець,
прис. Підгородище,
3. Крицун – “Медвідь”, ур. 1922 р. в с. Старі Богородчани,
переходили до своїх криївок, до ліса біля с. Горохолина Ліс,
у яких мали критися через зиму. Вони залишились днювати в с. Грабовець на прис. Гурбина, у господаря Борищак Івана
с. Михайла, що його син Дмитро, ур. 1922 р., також крився від
большевиків. Борищак Дмитро примістив боєвиків у криївці, а
сам пішов скритися на день до своєї стайні.
Слідуючого дня о год. 6, з Богородчан через Горохолину до
присілка Гурбина, приїхало дві автомашини большевиків, числом
40 чоловік. На дорозі коло Борищак Івана, що в нього в криївці
перебували боєвики, автомашини стали, а всі большевики зайшли на господарство Борищака Івана і почали переводити труси. Під час трусів знайшли в стайні Дмитра Борищака та почали
грозити йому розстрілом, коли не схоче показати своєї криївки. Борищак Дмитро повів большевиків у корчі і показав вхід до
криївки. Большевики відчинили вхід і почали кричати до криївки:
“Вилазь!” Боєвики почали відстрілюватися, але большевики по127
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залягали навколо входу в дальшій віддалі і почали також стріляти
по вході і криївці. Боєвики ще якийсь час відстрілювалися, а опісля “Шугай” застрілився з ППШ, а “Медвідь” і “Буревій” розірвали під собою гранату, що вибухаючи, відірвала “Буревієві” ногу,
а “Медведя” тяжко зранила. Після цього большевики розкопали
криївку, витягнули з неї трупа та ранених, знайшли в селі сани,
припровадили їх сюди і викинули трупа і ранених на сани. Опісля частина большевиків з арештованим Борищаком128 Дмитром
сіла на одну машину, друга частина на другу, а біля саней і трупа
та ранених залишили кількох большевиків, що мали їх ескортувати до Богородчан. В Богородчанах трупа “Шугая” скинено біля
будинку [РО] НКВД у фосу, а ранених везли дальше, до лічниці
до Станиславова, але вони по дорозі померли.
Борищак Дмитро спочатку сидів арештований в тюрмі і водив
большевиків по знаних йому криївках по с. Горохолина, а опісля
став випущений і приділений до “істребітельного баталіона”.
20.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 347.
Оригінал. Машинопис.

128

366

У тексті: Капущаком.

“126”.

№ 95
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО РЕФЕРЕНТА СБ
“ПРОМЕТЕЯ”-“ПРОЦЯ”, ЙОГО МАШИНІСТКИ
“СЛАВИ”, РАЙОННОГО РЕФЕРЕНТА СБ
“ОЧАЙДУХА”-“ЮРКА” І ЧЛЕНІВ ОУН
“ВИШНІ” ТА “ДОВБУША”, В С. ГОРОХОЛИНА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 25.01.1946 Р.
25 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.129
Лютень 1946 р.

Справа смерти сл.п.: рай. реф. СБ
“Прометея”-“Проця”, його машиністки
“Слави”, рай. реф. СБ “Очайдуха”“Юрка” і членів ОУН – “Вишні” та
“Довбуша”, в с. Горохолина
Богород[чанського] р-ну,
в дні 25.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 25.1.[19]46 р. о год. 13, з Богородчан до с. Горохолина
приїхало автомашиною 20 большевиків, що задержалися на дорозі коло госп. Червак Олекси с. Дмитра. Большевики зайшли
на його господарство та почали переводити трус. З большевиками ходило по подвір’ю двох замаскованих у цельту осібняків, що час до часу большевиків про щось інформували. Під час
трусу питали господаря за його сином Дмитром – “Черемхою”,
ур. 1924 р. (член ОУН). Не знайшовши нічого, перейшли до господаря Капущак Онофрія с. Дмитра. Тут також питали за його
сином Дмитром – “Канарейом”, ур. 1924 р. (член ОУН). Господар
відмовлявся, що сина немає і большевики перейшли дальше до
госп. Якубів Івана с. Миколи, ур. 1912 р. – “Вишні” (член ОУН). На
подвір’ю стрінули большевики господиню і почали її бити, щоб
призналася, де є криївка, що в ній криється її чоловік. Господиня
казала, що про чоловіка нічого не знає. В міжчасі до цих большевиків долучили ще большевики з квартируючого в селі гарнізону.
Кількох большевиків розвалили загату і побачили, як з-під підва129
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лини виходила пара. Зараз привели сюди господиню і питали її,
звідки ця пара йде. Господиня поясняла, що пара йде з бульби.
Але большевики закликали сусідних господарів Прокопів Миколу
с. Катерини, ур. 1917 р., і Здерка Дмитра с. Василя, ур. 1888 р., і
заставили їх розкопувати в хаті землю.
В криївці під хатою в той час сиділи:
1. Господар Якубів Іван – “Вишня”,
2. Гусак Василь – “Прометей”-“Проць”, рай. реф. СБ Бого
род[чанського] р-ну,
3. Машиністка рай. осеред. СБ “Слава”,
4. Гедзик Семен – “Очайдух”-“Юрко”, рай. реф. СБ Лис[е
цького] р-ну,
5. Микицей Іван с. Прокопа – “Довбуш”, ур. 1912 р. в с. Горохолина.
Повстанці почувши, що хтось розкопує криївку, почали палити всі матеріяли, що мали зі собою. Дим, що виходив з криївки
тим самим вентилятором, що й пара, утвердив большевиків, що
під хатою є криївка. За якийсь час з криївки було чути вистріли
з пістолів. Це стрілялися повстанці, щоби не попасти живими в
руки большевикам. Большевики, почувши стріли з криївки, почали приганяти, щоб скоріше розкопувати, бо згорить ввесь архів
та почали лляти через вентилятори воду до криївки. До розкопаної вже криївки посилали цих самих господарів, що розкопували,
щоб вони повитягали трупів, але ці відмовилися. Тоді до криївки
заліз один большевик і закладав на ноги кожному трупови шнур,
що ним большевики витягали трупів наверха. Інші большевики зігнали з села людей, щоб ішли пізнавати постріляних. Після
цього трупів забрали на сани, заарештували господиню, сконфіскували все майно і від’їхали до Богородчан.
Найбільш ймовірною причиною упадку криївки була всипа Борищака Дмитра с. Івана з с. Грабовець, прис. Гурбина, що
здався большевикам 22.1.[19]46 р. Як зізнає жінка “Вишні” – то
між цими замаскованими двома типами був і цей Борищак, що
вона його тоді пізнала на подвір’ї. Кромі того, населення знало,
що “Вишня” криється вдома і з ним ще хтось мусить критися, бо
вечерами вікна в хаті були стало затемновані. Рівно ж деякі люди
бачили, як туди заходив “Прометей”.
25.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 349.
Оригінал. Машинопис.
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“126”.

№ 96
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
АКЦІЙ У СС. ГОРОХОЛИНА, ГОРОХОЛИН
ЛІС, ГРАБОВЕЦЬ І ПОХІВКА
БОГОРОДЧАНСЬКОГО Р-НУ 7.04.-10.05.1946 Р.
25 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.130
Травень 1946 р.

Справа большевицьких акцій
в сс. Горохолина, Горохолина
Ліс, Грабовець і Похівка,
Богородч[анського] р-ну,
від дня 7.4.-10.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
7.4.[19]46 р. о год. 5 рано, з Богородчан до с. Горохолини (середної) приїхало на підводах 15 большевиків з РО НКВД.
З села поїхали відразу на поле і там відкрили 3 магазини з орг.
збіжжям. Як виказалось, магазини ці відкрили за всипою Гедзик
Анни д. Михайла, літ 24, що таки другого дня після цього втекла
до Станиславова. Большевики зігнали з села підводи, навантажили на них збіжжя і о год. 13 від’їхали до Богородчан.
15.4.[19]46 р. о год. 5, з Богородчан на присілок с. Похівка
Верховичка приїхало автомашиною ок. 40 большевиків. Тут вони
висіли і пішли розстрільною в ліс т.зв. Мочари. Інших 20 большевиків зайшли від с. Іваниківка та держали з тої сторони попід ліс
застави. Ці, що пішли розстрільною в ліс і там переводили розшуки, відкрили криївку від сторони с. Іваниківка. В криївці в той
час сиділо 6 осіб, з яких 3 застрілилися, а три здалися живими.
Большевики забрали трупів та враз з ними і половленими виїхали о год. 19 до Богородчан.
15.4.[19]46 р. вечером оперупов. Богородчанського РО
НКВД Гусєв забрав стрибків з Горохолини і Ляховець та пішов з
ними до с. Горохолина Ліс. Там обскочили хату Куневич Дмитра,
в якій в той час лежала померша сестра б. стан. “Крука”. Гусєв
хотів при цій нагоді зловити “Крука”, але в хаті його не застали.
Стрибки поробили засідки на подвір’ю, а кількох замаскував130
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шись, сиділо в хаті. О год. 5 ранку, не зловивши “Крука”, відійшли
до своїх станиць.
18.4.[19]46 р. цей самий Гусєв заарештував в с. Горохолина
при помочі місцевих стрибків 10 осіб:
1. Підчак Микола с. Василя,
ур. 1924 р.
2. Дейко Гаврило с. Івана,
–//– 1923 р.
3. Червак Степан с. Дмитра,
–//– 1908 р.
4. Василюк Юрко с. Василя,
–//– 1926 р.
5. Підчак Михайло с. Дмитра,
–//– 1908 р.
6. Волосюк Василь с. Пилипа,
–//– 1926 р.
7. Дем’янець Іван с. Онофрія,
–//– 1926 р.
8. Михайлишин Дмитро с. Івана, –//– 1923 р.
9. Ружило Микола с. Олени,
–//– 1909 р.
10. Струк Степан,			
–//– 1906 р.
Всіх арештованих забрали до Богородчан, звідкіля
20.4.[19]46 р. звільнили Ружило Миколу, Струк Степана і Підчак Михайла, а всім іншим дали зброю та приділили до станиці
стрибків в їх селі.
Цього самого дня Гусєв зі стрибками з Горохолини зайшов
до с. Грабівця. Там розложив засідки, на яких сиділи безуспішно до год. 4 ранку. Ранком вернули назад до Горохолини (дол.) і
відкрили криївку, що з неї витягнули Микицей Василя с. Дмитра,
ур. 1910 р., б. стрільця УПА сот. “Шума”. Кромі цього, заарештували Капущак Василя с. Семена, ур. 1924 р., що зголосився “з
повинною” 10.2.[19]46 р., обох відставили до Богородчан.
22.4.[19]46 р. большевики разом зі стрибками зробили засідку в Горохолині. На засідку вийшли боєвики СБ: “Влодко”, “Вітер”
і “Гамалія”. Між ними вив’язалася перестрілка, при чому большевики освічували терен ракетами. Від цього запалилося три господарства. Під густим вогнем боєвиків большевики повтікали.
27.4.[19]46 р. о год. 20, до с. Грабовець прийшло з Богородчан 8 большевиків та зробили там засідку. Просидівши безуспішно до ранку, відійшли в сторону Горохолини.
28.4.[19]46 р. о год. 18, до с. Горохолина прийшло з Богородчан 10 большевиків та заквартирували у госп. Бургард Івана с. Антона. Слідуючого дня рано дійшло до попередних ще
10 большевиків і разом заквартирували.
8.5.[19]46 р. ці большевики переводили по селі сильні труси
за підпільниками. Всім людям говорили, що по 20 годині невільно ходити по селі, бо кого стрінуть в селі після тієї години, будуть
не здержуючи стріляти. Кромі цього, наказували людей не задержуватись допізна в полі, бо таких будуть арештовувати.
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10.5.[19]46 р. большевики порозліплювали по селі звернення, щоби всі чоловіки і жінки, що ще до цього часу криються від
рад. влади, голосилися, бо коли таких зловлять, будуть судити і
висилати на Сибір.
Ці большевики квартирують в селі дальше і переводять сильні
труси, а ночами роблять засідки по полі, стежках і дорогах.
25.5.[19]46 р.

“126”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 317-317 зв.
Оригінал. Машинопис.
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Жовтневий (Єзупільський) район (ч. 5) (№ 97-133).
№ 97
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО РЕФЕРЕНТА СБ “ТИМОША” В
С. ТУМИР ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
23.08.1945 Р.
30 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.131
Грудень 1945 р.

Справа упадку рай.
реф. СБ “Тиміша” в
с. Тумир Єзуп[ільського] р-ну,
дня 23.8.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 23.8.[19]45 р. о год. 19, рай. реф. СБ д. “Тиміш” і його
боївкар “Колос” верталися з Кінчак Нових до с. Тумира. В с. Тумирі на роздоріжжі (котре веде до с. Кремидова) коло каплиці,
стрінули Гоян Никифора, ур. 1900 р. (голова кооперативи зі с. Тумира), та почали з ним розмову, в якій справі невідомо. В тім самім місці чекало на засідці 12 більшовиків, які розташувались по
кукурудзах та згарищах хат. Ці більшовики підійшли зі с. Делієва.
Одягнені були в цивільні одяги. Під час короткотривалої розмови “Тиміша” із Гояном, більшовики стрілили в їх сторону 2 рази
з кріса. Д. “Тиміш” і “Колос” почали відстрілюватися. Втеча була
неможлива тому, що більшовики їх окружили. Під час перестрілки впало трупом трьох більшовиків. “Тиміша” поранено в плечі,
“Колоса” в живіт, а Никифора в груди. “Тиміш” та “Колос” бачучи безвихідне положення, пострілялись самі, “Тиміш” з пістоля,
а “Колос” з кріса. В той сам час, під час перестрілки, переходила дорогою Секердей Анастасія, ур. 1905 р., українка, жителька с. Тумира, яку більшовики також вбили. Після перестрілки
більшовики пустили дві білі ракети та посходились коло побитих.
З д. “Тимішем” впали такі матеріяли: 1) місячний звіт за м. серпень, 2) список відписаний, 3) список впавших працівників СБ,
4) життєписи всіх живих працівників СБ (назви були зашифрова131
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ні), 5) реєстр здобутих документів, 6) 3.000 крб., 7) інші невідомі
матеріяли.
Більшовики тіла побитих, то є “Тиміша”, “Колоса” та Секердей Анастасії і раненого Гояна, завезли фірою до с. Делієва. По
дорозі тяжко ранений Гоян помер. В с. Делієві більшовики тіла
побитих скинули коло костела, а самі заквартирували в костелі.
Із побитих поздирали більшовики одяг, а трупи залишили коло
костела, поставивши коло них стійку. Три дні більшовики не допускали нікого до побитих. Третього дня тіла побитих відвезли до
райцентру Єзуполя і там їх похоронили.
30.8.[19]45 р.

“152”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 315.
Оригінал. Машинопис.

373

№ 98
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА С. СІЛЕЦЬ ЖОВТНЕВОГО
(ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ ТА ВСИПИ “ДЕНИСА”
10.10.1945 Р.

13 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: наскоку більшовиків
на с. Сілець Єзупільського р-ну
та всипи “Дениса”, в дні
10.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.10.[19]45 р. на с. Сілець о год. 19-ій, наскочило
100 більшовиків, які перевели облаву та зловили трьох мужчин:
1) Підр. харч. “Дениса”,
2) Олійник Івана с. Олекси, ур. 1926 р., та одного з Викторова, якого прізвище невідоме.
Олійника розстріляли на місці, цього з Викторова розстріляли по дорозі до Єзуполя, а “Дениса” забрали зі собою в район.
Слідуючого дня припровадив “Денис” 60 більшовиків в єзупільську Стінку, де був бункер, в якому також і “Денис” сидів, та
знайти цього бункру не міг, бо хлопці запровадили його до цього
бункру з зав’язаними очима, а виходив він вночі і тому не знав точного місця. Хлопці сидячи в криївці, слухали розмов більшовиків і
їхнє шукання дротами. Більшовики шукали криївки до год. 9-ої, а
не знайшовши, пішли з “Денисом” до с. Козини того ж району, де
“Денис” показав їм криївку станичного, в якій на той час сиділи: Голова Михайло с. Якова, ур. 1909 р. в Єзуполі, станичний с. Козина
“Мороз”, Духович Петро с. Ізидора, ур. 1923 р. в Козині, пс. “Крамаренко”, боївкар СБ Рарик Іван с. Романа, ур. 1924 р. в Пітричі,
пс. “Архип”, боївкар СБ Дудка Михайло с. Івана, ур. 1911 р. в с. Козина, пс. “Карий”. Вони порозривалися гранатами.
Вечером того дня попровадив “Денис” більшовиків в Дровнич (потік між Сільцем та Тязевом), де показав криївку, в якій сиділо двох чотових “Різуна”, Кузьмич Гринь с. Михайла, ур. 1925 р.
в с. Сілець, пс. “Хитрий”, і другий з Викторова. Вони відстрілювались та вбили одного більшовика, а опісля пострілялись.
13.10.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 170.
Оригінал. Машинопис.
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“Д-153”.

№ 99
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ
ТЕРОРИСТИЧНОЇ АКЦІЇ НА С. ТУСТАНЬ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
13.10.1945 Р.
18 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: терористичної акції на село
Тустань Єзуп[ільського] р-ну
13.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 13.10.[19]45 р. о год. 5, 200 більшовиків окружили
село Тустань, ці війська були з Єзуп[ільського], Галиць[кого],
Большовець[кого] і Войнил[івського] р-нів. Вони мали зі собою
надавче радіо і кухню. О год. 7 більшовики увійшли в село, залишаючи на заставах по 15 чоловік від Галича, Хоросткова і Семиковець. В селі більшовики робили сильні труси по будинках,
подвір’ях і городах, шукаючи за криївками при помочі дротів. Під
час цілоденного трусу знайшли 4 криївки, з яких витягнули:
1. Слободян Михайло
5. Слободян Данило
2. Пташник Петро		
6. Кловак Петро
3. Шмирлюк Петро
7. Дідик Дмитро
4. Чуйко Михайло		
8. Дяків Петро.
На ці криївки більшовики мали всип, бо на цих місцях, де
були криївки, шукали майже цілий день, поки аж не віднайшли.
О год. 17 більшовики всі виїхали до Галича, забираючи зі собою арештованих.
18.10.[19]45 р.

“152”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 159.
Оригінал. Машинопис.
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№ 100
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ
ТЕРОРИСТИЧНОЇ АКЦІЇ НА СС. ЛАНИ І ДЕЛІЄВЕ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
20.10.1945 Р.
25 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: терористичної акції на сс.
Лани і Деліїв Єзуп[ільського] р-ну
20.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 20.10.[19]45 р. о год. 10 (за моск. часом), до с. Ланів
приїхало 45 більшовиків ([РО] НКВД) з Єзуполя. Більшовики приїхавши до села, розділилися на дві групи. Перша в числі 20 осіб
пішла в лісок Посіч, друга в числі 25 більшовиків пішла в поле. На
полі більшовики зловили таких мужчин:
1. Куцій Петро
ур. 1909 р.
2. Бабельський Олекса –//– 1909 р.
3.
–//–
Дмитро
–//– 1904 р.
4. Завгородний Ярослав –//– 1918 р.
5. Войтович Михайло
–//– 1923 р.
Група більшовиків, що залишилася в ліску Посіч, шукала за
криївками, на котрі правдоподібно мали всипи. При цім відкрили дві криївки, з першої криївки витягнули Пуйду Володимира,
ур. 1929 р., і Сочавського Степана, ур. 1926 р. В криївці остало
ще двох повстанців, котрі відстрілювалися. Сочавський, користаючи з нагоди, утік. Стрільці бачучи безвихідне положення, розірвалися гранатами. Це були “Саджений” зі сотні “Сапера” і “Вихор” – працівник СБ. Опісля більшовики розкопали криївку, витягнули з неї цих стрільців і забрали зі собою. В другій криївці не
було нікого. О год. 13 (за моск. часом) усі більшовики стяглися
до села разом із половленими мужчинами. 10 більшовиків пішло в село (Клебаню) та арештували Сомека Атанасія, ур. 1898 р.,
за те, що через його подвір’я утікав Сочавський Степан. В селі
більшовики завели половлених до сільради, коло яких положили
сильну стійку, а 15 більшовиків пішло до станичної та зграбували
все, що було на господарстві.

376

В той час з Єзуполя над’їхала ще одна фіра більшовиків в
числі 6 осіб, які прямо поїхали до с. Деліїва. В Деліїві більшовики пішли прямо на поле та відкрили одну криївку, на котру мали
точний плян. З криївки витягнули: Костів Степана, ур. 1914 р., та
Войнар Михайла, ур. 1921 р. Цих мужчин більшовики забрали зі
собою і виїхали до с. Лани, та разом з тими більшовиками, що
були в Ланах, о год. 16 виїхали до Єзуполя, забираючи зі собою
арештованих і побитих.
Другого дня, то є 21.10.[19]45 р. о год. 7 (за моск. часом),
ці самі більшовики в силі 45 чоловік, знова приїхали до с. Лани,
маючи зі собою 4 Максими і одного міномета. Більшовики прямо
пішли і окружили лісок т.зв. Жолоб (він лежить на схід від с. Лани)
та почали сильно стріляти в ліс з кулеметів і міномета. По цій
стрілянині, більшовики розстрільною пішли в середину ліска та
проходили його 5 разів. Під час цього зловили таких мужчин:
1. Секердей Іван с. Романа ур. 1914 р.
2. –//– Юрко с. –//– –//– 1924 р.
3. Чапуга Михайло с. –//– –//– 1923 р.
4. Цапар Юрко
–//– 1913 р.
Половивши тих мужчин, почали сильно бити та питати за
криївками. Секердей Іван показав криївку др. “Гаєвого”, але в ній
нікого не було.
О год. 15 (за моск. часом) більшовики разом з половленими
мужчинами пішли в село. В селі один лейтенант говорив до реш
ти більшовиків: “Вот сволоч, сказал, что там в лесу есть “Грубий”
и “Юдка” з СБ (більшовики називали “Гаєвого” “Юдкою”), а их
нету”. Цю розмову чула Шурляй Анна.
О год. 20 більшовики виїхали до Єзуполя, забираючи зі собою арештованих.
25.10.[19]45 р.

“152”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 162.
Оригінал. Машинопис.
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№ 101
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ СПАЛЕННЯ СТИРТ І
ЗРУЙНУВАННЯ РАЙ. МОЛОЧАРНІ В С. ДЕЛІЄВЕ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
6.11.1945 Р.
8 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: спалення стиртів і
зруйнування рай. молочарні в
с. Деліїві Єзуп[ільського] р-ну
6.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 6.11.[19]45 р. о год. 21, І чота зі сот. “Сапера” під ком.
чот. “Крамаренка” і трьох боївкарів з боївки СБ, перевели акцію
на с. Деліїв, під час якої спалили стирти, молотарку і зруйнували
рай. молочарню, яка була під охороною більшовиків. Це відбулося в слідуючий спосіб. Більшовиків тоді було в Деліїві 15 чоловік.
Коло стиртів від сторони Кремидова 4 більшовики, коло стиртів
від с. Ланів 3 більшовики, коло капусти від с. Ланів 3 більшовики,
а коло молотарки 5 більшовиків. Трьох боївкарів з боївки СБ пішли та вдарили сильним вогнем по більшовиках, котрі були коло
капусти. Більшовики заалярмовані, почали втікати до с. Деліїва,
рівно ж і ті більшовики від стиртів позбігали до села, залишаючи
стирти і молотарку без охорони. Тоді чота “Крамаренка” пішла до
с. Деліїва і без жодного стрілу зруйнували рай. молочарню, спалили молотарку і дві стирти від с. Кремидова. По скінченню роботи, о год. 23 відділ пляново відступив зі села.
8.11.[19]45 р.

“152”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 380.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 66, арк. 89.
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№ 102
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
АКЦІЙ НА СС. ХОРОСТКІВ, СЕМИКІВЦІ І МЕДУХА
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
9.11.-11.11.1945 Р.
15 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа більшовицьких акцій
на сс. Хоростків, Семиківці і
Медуха Єзуп[ільського] р-ну,
в днях 9.-11.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 9.11.[19]45 р. о год. 6, до с. Семиковець приїхало з Єзуполя 75 більшовиків під ком. Коваленка, що в Семиківцях поділились на три групи. Одна остала на місці в Семиківцях, друга
пішла до Тустані, а третя до Хоросткова.
В Семиківцях більшовики перевели поверховні розшуки, не
шукаючи за мужчинами і бункрами, а радше обсервуючи розположення господарств та рухи населення.
В Тустані наскочили більшовики несподівано на хати та залапали Трощука Степана, ур. 1921 р., та Кохністера Степана,
ур. 1925 р.
Так само несподівано наскочили на Хоростків, де зловили
Крису Осипа, ур. 1925 р., якого на місці сильно побили. В полудне всі три групи злучилися в Семиківцях та забираючи арештованих, вернули до Єзуполя.
Слідуючого дня о год. 8, знова заїхало до Семиковець
100 більшовиків, одна група з Галича, друга з Єзуполя. З єзупільською групою прийшов стрибок Чуйко Петро, що водить більшовиків по тих, що криються. В селі перевели сильні розшуки при
помочі дротів за бункрами, а в деяких випадках перекопували
токи в стодолах. При розшуках зловили більшовики 13 мужчин
та заарештували Масяк Степанію, ур. 1925 р., що йшла до Галича з маслом на торг. Арештованій закидували, що вона несе масло
бандерівцям, а при тому і розвідку, що в селі діється. По полудні о
год. 15.30, більшовики всі стягнулися до центра села, звідки одна
група з арештованими відійшла до Галича, а друга до Єзуполя.
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Слідуючого дня 11.11.[19]45 р. о год. 8, знова приїхало до
Семиковець з Єзуполя 40 більшовиків, що в селі розділились на
дві групи, з яких одна числом 25 більшовиків остала в Семиківцях, а друга числом 15 більшовиків пішла до Медухи.
В Семиківцях переводили більшовики через цілий день розшуки. При розшуках було дуже багато випадків грабунків (грабили хустки жіночі, чоботи, цивільне вбрання і т.п.). По полудні о
год. 14, ця група відійшла в сторону Тустаня і по дорозі стрінула і
заарештувала Хованця Михайла, ур. 1890 р., та Губара Михайла,
ур. 1900 р., що вертали з Галича, куди возили молоко до молочарні. Більшовики їх забрали зі собою до Єзуполя.
В Медусі обскочили більшовики хату Шандатовича Осипа,
де перевели труси за бункром. Шукали рівно ж за бункром у його
батька. При розшуках у Шандатовича Осипа більшовики зграбували 500 кг кукурудзи та дві копи ячменю у снопах. В селі зловили Ярицького Івана, ур. 1915 р., що приїхав з Німеччини.
О год. 12.30 більшовики виїхали до Єзуполя, забираючи зі
собою арештованих та награбоване майно.
15.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 244.
Оригінал. Машинопис.
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№ 103
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО ТЕХНІЧНОГО РЕФЕРЕНТА СБ
“ГРУБОГО” І БОЇВКАРЯ СБ “ГАЄВОГО”
В С. ЛАНИ ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
17.11.1945 Р.
20 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.132
Грудень 1945 р.

Справа смерти рай.
тех. реф. СБ “Грубого”
і боївкаря СБ “Гаєвого”
у Ланах Єзуп[ільського] р-ну,
в дні 17.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
17.11.[19]45 р. о год. 22, рай. тех. реф. СБ “Грубий” зі
своїм боївкарем “Гаєвим” вертали з Тумира до Ланів. В Ланах,
в середині села біля млина, натрапили на більшовицьку засідку,
що відкрила по них вогонь, одначе вони щасливо відбилися від
більшовиків та подалися на віддалену дільницю села Клебанію,
де зайшли до Капар Івана с. Панька (стрий “Грубого”). Тут “Грубий” написав штафетку до Сагавської Ольги, ур. 1921 р., щоби
вона винесла їм слідуючого дня, 18.11.[19]45 р., обід до криївки у Посіч на Рудку, де вони оба (“Грубий” з “Гаєвим”) будуть в
криївці. Сагавська Ольга про цю криївку знала і до того часу нераз заносила туди харчі. О год. 3 “Грубий” з “Гаєвим” вийшли з
села та пішли до криївки.
18.11.[19]45 р. о год. 13, Сагавська Ольга враз зі своєю братовою Кидик Анною понесли обід для “Грубого” і “Гаєвого”. Вони
оба вийшли з криївки та їли обід, а в той час Сагавська Ольга і
Кидик Анна стояли оподалік від криївки на стійці. Довкруги криївки не було видно нікого. Після обіду “Грубий” написав записку до
свойого провідника “П” та дав її Сагавській Олі додаючи, що вони
вилізуть з криївки, як буде смеркати, а вона (С.О.), щоб в той час
вийшла до Шемейкового Оденка (стирта оподалік від бункра), де
вони будуть на неї чекати. Вона мала принести розвідку зі села,
головно, чи можна буде їм зійти в село з огляду на більшовиків.
132

Зверху посередині документу напис олівцем: 20.11.
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Після обіду, що тривав півгодини, “Грубий” з “Гаєвим” залізли
знова до криївки, а вони обидві вернули до села. Як оповідає
Сагавська Ольга, при відношуванні обіду і під час повороту їх до
села, вони не зауважили нікого підозрілого, щоб їх слідив.
О год. 15 з напрямку Дубовець прийшло 10 більшовиків до
Ланів, а від сторони с. Водники появилось на полі 25 більшовиків.
Більшовики, що прямували зі сторони Водник, перейшли полем
Пшениківка та Посіч і 10 з них пішло до села, а решта залишились
на полі. Ці з села взяли підводу у Бабельського Семена, забрали зі
собою Заяць Мартина, ур. 1900 р., та поїхали на поле Посіч.
Згаданий Заяць Мартин оповідає: “Ми заїхали підводою до
криївки, що була копана на полі (на криївці росло жито). Вхід до
криївки був з корчів. Коли ми там під’їхали, вхід був отворений.
Мені сказали більшовики лізти до середини та витягати звідти
трупів. Залізши до ями, побачив я трупи “Грубого” та “Гаєвого”,
обидва мали в руках пістолі (“Грубий” Віса, а “Гаєвий” Нагана).
“Грубий” мав рану у грудях, а “Гаєвий” у голові. Тіла побитих були
покалічені, мовби від осколків гранати. Коли я спитав більшовиків, чому вони не забрали їх живими, мені відповіли, що вони не
хотіли здатися живими, а відстрілювалися з бункру, тому й погинули. В середині в криївці бачив я кусні подертих паперів, порозкидуваних по цілій криївці”.
Трупи побитих зложили більшовики на віз, прикрили соломою і 6 більшовиків, посідавши на трупи, відставили їх до Єзуполя. Решта більшовиків вернулась до Ланів. Це все відбувалося
вже смерком.
20.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 322.
Оригінал. Машинопис.
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№ 104
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКІВ
БІЛЬШОВИКІВ НА СС. МЕЖИГІРЦІ,
СЕМИКІВЦІ, ТУСТАНЬ, ХОРОСТКІВ І МЕДУХА
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
12.11.-18.11.1945 Р.
20 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа наскоків більшовиків
на сс. Межигірці, Семиківці,
Тустань, Хоростків і Медуха
Єзуп[ільського] р-ну, від
дня 12.11.-18.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 12.11.[19]45 р. о год. 8, до с. Межигорець приїхало
5 більшовиків, які ходили по хатах, а опісля пішли до сільради, де
наказали голові сільради збирати контингент ярини. Після того
виїхали до Семиковець. Цього ж дня, то є 12.11.[19]45 р., ці самі
більшовики були ще в сс. Тустань, Хоростків та Медуха. В кожному селі несподівано наскакували на хати, щоб когось застати із
мужчин. В кожному селі ходили до сільради, де наказували голові сільради про здачу контингенту зерна та ярини. Цього ж дня
вечером ці більшовики заквартирували в Тустані у священика.
Через цілу ніч коло хати держали стійку.
Дня 13.11.[19]45 р. рано, більшовики розійшлись по селі
Тустань, збирали контингент ярини, також провірювали квити
здачі зерна. О год. 11 пішли до Семиковець, де рівно ж ходили
по селі за яриною та провіряли здачу контингенту зерна. Вечером від’їхали до Тустані на місце постою. Дня 14.11.[19]45 р. о
год. 10 виїхали зі села.
Дня 14.11.[19]45 р. о год. 10, ці самі більшовики приїхали до
с. Семиковець, де відразу зайшли до родини чот. “Крамаренка”.
Не заставши родини, більшовики забрали з хати всі речі, повибивали вікна, попороли стіни та завалили піч. О год. 12 від’їхали
до райцентру, забираючи зі собою награбоване майно.
Дня 15.11.[19]45 р. о год. 7, ці самі більшовики приїхали знову
до с. Тустань. Перед селом розбіглися городами, поза хати, звід-
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ки несподівано наскакували на хати. (До кожної хати йшов один
більшовик). При наскоках зловили двох мужчин: Пташник Михайла, ур. 1920 р., і Обельського Ярослава, ур. 1928 р. Пташник Михайло по дорозі втік більшовикам з рук. Більшовики вернулись з
дороги до села, де зліквідували господарку Пташника Михайла, а
хату знищили. О год. 13 більшовики пішли до с. Семиковець, де
обскочили хату Масляк Панька, в якого злапали в хаті трьох мужчин: Лебідь Василь, ур. 1924 р., Сагавський Михайло, ур. 1924 р.,
та Масляк Панько, ур. 1901 р. Після того більшовики вернули до
Тустаня, забираючи зі собою арештованих.
Дня 16. і 17.11.[19]45 р. більшовики збирали в Тустані ярину.
Дня 18.11.[19]45 р. о год. 10, разом з арештованими та награбованим майном, більшовики виїхали до райцентру.
20.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 206.
Оригінал. Машинопис.
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№ 105
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ
НА СС. ХОРОСТКІВ, ТУСТАНЬ,
СЕМИКІВЦІ І МЕЖИГІРЦІ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
18.11.-19.11.1945 Р.
22 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа облави на
сс. Хоростків, Тустань,
Семиківці і Межигірці
Єзуп[ільського] р-ну,
дня 18.-19.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.11.[19]45 р. вночі, коло 400 більшовиків з Галич
[ського] та Єзуп[ільського] р-нів обложили села Хоростків, Тустань, Семиківці і Межигірці. До рана всі більшовики сиділи довкола сіл на заставах. Досвіта частина більшовиків осталась на
заставах поза села, а частина в селах.
У Хоросткові більшовики переводили малі розшуки (шукали
по будинках), але нікого не знайшли.
В Тустані більшовики шукали за бункрами, при помочі дротів, також шукали по будинках. Арештували 6 осіб, які не криють
ся: Слободян Петра, ур. 1904 р., Дирда Кирила, ур. 1909 р., Виноград Олену, ур. 1888 р., Попадюк Марію, ур. 1925 р., Курос
Степанію, ур. 1930 р., і Ясінську Марію, ур. 1928 р.
У Семиківцях більшовики перевели докладні розшуки за
бункрами (копали землю в будинках) та робили розшуки в стріхах, подекуди шукали і в печах та коминах. Під час цього відкрили дві криївки, в яких нікого не було. Арештували Щербак Івана,
ур. 1929 р., який прийшов з Німеччини.
У Межигірцях більшовики рівно ж перевели розшуки за
бункрами, при тому зловили Городецького Степана, Кернікевич Семена і Мосюк Івана. Арештували 5 мужчин, які не криються (мають воєнні білети): Кернікевич Василя, Торбик Михайла,
Вирсту Павла, Дудку Миколу, також арештували дві жінки: Городецьку Анну, ур. 1920 р., Федушків Марію, ур. 1913 р. У селі
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оперували більшовики до год. 16. О год. 16 група більшовиків з
Єзуп[ільського] р-ну стягнулася до Межигорець, забираючи зі
собою арештованих. З Межигорець від’їхали до райцентру Єзуполя. Більшовики з Галич[ського] р-ну стягнулися до Тустаня,
звідки відійшли до райцентру Галича.
22.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 245.
Оригінал. Машинопис.
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№ 106
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА СС. ЛАНИ,
ДЕЛІЄВЕ, ТУМИР, КРЕМИДІВ, МЕДУХА І БИШІВ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
17.11.-19.11.1945 Р.
25 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.133
Грудень 1945 р.

Справа облави на
сс. Лани, Деліїв, Тумир,
Кремидів, Медуха і Бишів
Єзуп[ільського] р-ну, в
днях 17.-19.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
17.11.[19]45 р. о год. 20, 25 більшовиків з групи Коваленка прийшли піхотою з Єзуполя до с. Лани та непомітно зробили
засідку в селі від сторони с. Тумир. В той час з Тумира до Ланів їхали на конях рай. тех. реф. СБ “Грубий” і боївкар “Гаєвий”.
Більшовики відкрили по них вогонь, одначе вони вспіли втекти.
Ранком слідуючого дня о год. 6, доїхало до села ще 50 більшовиків з Коваленком та спільно перевели в селі і довколо села сильні розшуки за бункрами. Під час цих розшуків відкрили бункер з
“Грубим” і “Гаєвим”, що бачучи своє безвихідне положення, пострілялися в бункрі. Трупів їх забрали більшовики опісля до райо
ну. (Про це окремий протокол). Вечером ціла група перейшла до
с. Деліїв та заквартирувала в місцевій школі. Біля школи стояла
через цілу ніч стійка, а селом ходила стежа з 5 більшовиків.
19.11.[19]45 р. перевели ті більшовики в Делієві розшуки,
стріляючи при тому курей. Побили до крови заступника голови сільради за те, що не дозволяв стріляти курей. Ніччю ця група наскочила на с. Тумир, яке обложила заставами від сторони
Делієва і Кремидова. Застави стояли по городах, по купках кукурудзиння, корчах та попід межі, у віддалі 200-500 м від села. Так
просиділи цілу ніч і цілий день, нікому не показуючись. Вечером
увійшли до села та розійшлись по хатах, щоб повечеряти. Ніччю подібно обложили заставами с. Кремидів, а слідуючого дня
по полудні відійшли в сторону Озерця. На полі зловили Колодій
133
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Івана, ур. 1922 р., Сікоринського Степана, ур. 1921 р., та Сідлака
Степана, ур. 1914 р., зранили та сильно змасакрували, побиваючи прикладами крісів голову і проколюючи руки і ноги штиками.
Сідлак Степан протягом години помер. Вечером зійшли в село
та повечеряли, а пізніше відійшли буцімто в сторону с. Тростянець Коропецького р-ну, щоби згубити за собою слід. Вдійсності ж поділилися більшовики на дві групи. Одна з них обложила
с. Бишів, а друга с. Медуху, з заставами по два до три чоловік та
сиділи так до ранку 22.11.[19]45 р. Ранком увійшли в оба села та
перевели сильні труси за бункрами і мужчинами. В Бишові заарештували 12 мужчин, що не криються, а в Медусі 8 мужчин, що
мають воєнні білети.
По полудні група з Медухи враз з арештованими долучила
до групи в Бишові. В Бишові 25 більшовиків повело всіх арешто
ваних через с. Межигірці того ж р-ну до райцентру, а решта
50 більшовиків враз з Коваленком, взяли в Бишові 10 підвод та
поїхали до Делієва, де арештували Іванчука Михайла, ур. 1907 р.
(дир. молочарні), і Хребтика Миколу, ур. 1910 р. (бухгалтер молочарні), обвинувачуючи їх у зв’язках з бандерівцями, знищенні
молочарні та спаленні стирт (протокол вислано).
О год. 17 ця група, забираючи зі собою обох арештованих,
виїхала через Лани до Єзуполя.
25.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 246.
Оригінал. Машинопис.
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№ 107
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА СС. ТУСТАНЬ І СЕМИКІВЦІ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
24.11.1945 Р.
27 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа більшовицької акції
на сс. Тустань і Семиківці
Єзуп[ільського] р-ну,
дня 24.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 24.11.[19]45 р. о год. 8.30, до с. Тустань приїхало з
Єзуполя 6 більшовиків з істребітелем Чуйком Петром, родом
з Тустаня. Приїхавши в село, більшовики пооглядали згарища
господарства Чуйка Петра, відтак пішли до Виноградник Степана і Опацького Володимира, де повибивали у хатах вікна та пограбували все, що було в хаті. Після того зігнали силою людей
на мітинг, на якому говорили про недоцільність нашої боротьби,
порівнювали силу Рад. Союзу з нашою. Закликали людей, щоби
помагали їм в боротьбі з бандерівцями (не давали їм їсти, слідили куди вони ходять, де квартирують і т.д.), бо бандерівці “вбивають радянських людей”, “нищать їм господарства”. Дальше
запевняв, що по кількох місяцях всіх бандерівців знищуть. Після
переведення мітингу ходили ще по селі, а в год. 16 разом з награбованим майном виїхали до райцентру. Цього ж дня о год. 21,
прийшло до села з напрямку Галича 30 більшовиків у різних уніформах (німецьких, мадярських та цивільних). Більшовики зайшли до Дідик Петра, взяли його 16-літнього сина, з яким пішли
в село попід хати та просили господарів, щоби утворити, бо дуже
голодні та щоб не боятись, бо більшовиків в селі нема. При тому
питали, в кого перебуває Леочко Катерина і Баранецька Катерина (станична). Люди відразу зорієнтувались, що це більшовики
та ніхто хат не отворав. Розлючені більшовики сварилися, що
“повивішують таких комуністів, спалять їм хати”. Походивши попід вікна до год. 23, більшовики відійшли в невідомому напрямі.
Того ж самого вечора були в с. Семиківцях.
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Дня 24.11.[19]45 р. о год. 21, до с. Семиковець приїхали
двома автами 20 більшовиків, які заквартирували в Городецького Павла і Чуйка Івана. Вечером ходили по хатах, де перевіряли
жителів кожної хати. Через цілу ніч держали стійки. Другого дня,
то є 25.11.[19]45 р. рано, зігнали силою людей на мітинг, на якому говорили про кару за нездачу обов’язкового контингенту, про
недоцільність нашої боротьби та боротьбу з бандерівцями. Після
переведення мітингу ходили ще по селі, а о год. 12 виїхали в сторону Галича.
27.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 243.
Оригінал. Машинопис.
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№ 108
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ
МІТИНГУ В СС. ТУСТАНЬ ТА СЕМИКІВЦІ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
28 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа: акція та переведення
мітингу в сс. Тустань та Семиківці
Єзуп[ільського] р-ну.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.11.[19]45 р. о год. 10, до с. Тустань приїхало 15 істре
бітелів та 5 більшовиків, які перевели в селі ревізію і розшуки за
мужчинами. Разом з істребітелями приїхав також істреб. Гусак,
родом з Тустаня, який того дня забрав свою родину до рай
центру. О год. 13 істребітелі разом з більшовиками виїхали до
райцентру Єзупіль.
Другого дня, то є 15.11.[19]45 р. о год. 9, приїхало знову до
Тустані 10 більшовиків з істреб. Чуйком Петром, родом з Тустаня
(Чуйко Петро, ур. 1915 р., працював секретарем сільради, у вересні 1945 р. втік зі села до райцентру, де вступив до істребітелів та відтак водив їх по селі Тустань та Семиківці, де знає багато
людей). Більшовики походили по селі та поза село, де оглядали
терен, а о год. 13 від’їхали до райцентру Єзуполя.
Дня 25.11.[19]45 р. о год. 19, до с. Тустань заїхало 7 підвод з
більшовиками (коло 35 більшовиків), а до с. Семиковець приїхало 2 автами 40 більшовиків. В Тустані більшовики вечером розійшлись по селі і конспіративно поробили засідки по вулицях. На
засідках сиділи до рана. Досвіта розійшлись більшовики по хатах, щоб несподівано захопити когось в хаті. Переводили ревізії
у Попович Марка, Слободян Маланки і Чуйка Михайла, де приводив їх Чуйко Петро, кажучи, що в них є бункри, де криються
бандерівці. Під час ревізії не знайшли нікого. Після того більшовики зганяли людей на мітинг. До год. 13 вдалося більшовикам
зігнати 30 осіб. На мітингу говорили про силу радвлади, успіхи
в окупованні теренів. Дальше загрожували людям вивозом на
Сибір за нездачу контингенту. Мітинг тривав біля одної години.
О год. 14.30 більшовики виїхали з Тустаня до Семиковець, де до-
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лучили до тих більшовиків, які оперували в Семиківцях і разом з
ними виїхали до райцентру Єзуполя.
Більшовики, які заїхали до Семиковець, вечером заквартирували по хатах в центрі села. Коло хат залишили стійку, яка
стояла через цілу ніч. Рано більшовики розійшлися по селі. (Ходили по хатах, не шукаючи нічого). Ходячи по хатах замовляли,
щоби люди на 12 год. ішли на мітинг. О год. 9 20 більшовиків пішли поза село, обійшовши довкола село полем, знову зайшли до
села. Решта більшовиків зганяли силою людей на мітинг. На мітингу порушували ті самі теми, що в Тустані. Після переведення
мітингу о год. 12, разом з більшовиками, які приїхали з Тустаня,
виїхали автами та підводами до райцентру Єзуполя.
28.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 22.
Оригінал. Машинопис.
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№ 109
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА СС. ТУМИР, КРЕМИДІВ ТА БИШІВ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
2.12.-6.12.1945 Р.
8 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа більшовицької акції
на сс. Тумир, Кремидів та
Бишів Єзуп[ільського] р-ну,
дня 2.12.[19]45 р.-6.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 2.12.[19]45 р. о год. 15, до с. Деліїв приїхало 30 більшо
виків з головою райвиконкому на чолі. (Голова райвиконкому –
Дудко, літ 50, високий, грубий, волос гладкий, шатен, обличчя
округле, по ліві й стороні збоку ока червона природна пляма,
чоло широке, очі чорні, ніс пропорціональний, зуби природні,
одяг цивільний). Більшовики заквартирували в молочарні. Через
цілу ніч держали стійку.
Дня 3.12.[19]45 р. о год. 4, більшовики поділились на дві групи, одна група в числі 15 чоловік пішла до Тумира, а друга разом з
Дудком до Кремидова. В Тумирі та Кремидові більшовики входили
до села несподівано, наскакуючи на хати, щоби когось залапати.
Короткий час походивши по селі, зайшли до сільради, де побули
одну годину та назад повернули до Делієва на місце постою.
Дня 4.12.[19]45 р. більшовики ходили цілий день по селі Делієві по хатах. Цього ж дня, то є 4.12.[19]45 р. о год. 14, до с. Деліїв приїхало ще з району 35 більшовиків на чолі з Коваленком та
заквартирували в школі. Через цілу ніч держали стійки, а по селі
ходила стежа в числі 10 чоловік. Від год. 18-20 стежа ця сиділа
на засідці, в центрі села, на схрещенні доріг Кремидів–Лани,
Тумир–Бишів.
Дня 5.12.[19]45 р. всі більшовики, які квартирували в Делієві, поділились на дві менші групи, одна група на чолі з Коваленком пішла до Тумира, а друга група на чолі з Дудком до Кремидова і Кінчак Єзуп[ільського] р-ну. Група під командуванням Коваленка, входячи до Тумира, розійшлась поміж хати, де просиділа
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до рана. Рано переводили труси по хатах, а о год. 12 повернули
до Делієва на місце постою.
В Кремидові більшовики також вночі розійшлися по селі, а
рано робили несподівані скоки на хати, при тому зловили 4 мужчин середнього віку. О год. 9 Дудко з 10 більшовиками поїхали
до Кінчак, де переїздивши через село, по дорозі зловили Сікоринського Михайла, ур. 1930 р., і Юродицького Івана, ур. 1924 р.
Не повертаючи нігде по хатах, разом з арештованими поїхали до
Кремидова, а звідти о год. 13 разом з арештованими вернули до
с. Делієва.
Цього ж дня, то є 5.12.[19]45 р., до с. Деліїв приїхало з
райцентру 15 істребітелів, які долучивши до групи Коваленка, заквартирували в селі. Цього ж вечора двох істребітелів і
15 більшовиків зробили засідку між селами Деліїв–Бишів–Межи
гірці Єзупільського р-ну, де сиділи до год. 24. О год. 24 відійшли
до райцентру Єзуполя.
Дня 6.12.[19]45 р. о год. 5.30, всі більшовики (група Коваленка і Дудка) разом з істребітелями, поділились на дві групи. Одна група пішла до Тумира та несподівано наскочивши на
село, залапала: Дудчак Дмитра, ур. 1915 р., Ворон Степана,
ур. 1912 р., Мокрецького Степана, ур. 1910 р. Крім того, в деяких
хатах переводили розшуки. О год. 12.30 разом з арештованими
відійшли через Маріямпіль до райцентру Єзуполя. Друга група більшовиків пішла у Блуди (лісок між Делієвом а Бишевом).
Переходили лісок, в якому при помочі дротів, шукали криївок,
ідучи слідами по снігу. О год. 10 пішли до Бишева, де несподівано наскакували на хати та переводили розшуки. О год. 14
від’їхали через Межигірці до райцентру Єзуполя. У селі Делієві
осталось від обох груп 5 більшовиків з істребітелем Ціндровським Михайлом, який забирав в той час свою родину до райцентру. Ці більшовики обграбували Кернікевич Ольгу, ур. 1918 р.,
якої чоловік впав в УПА. Забрали 2 пари чобіт, 2 пари мужеського
убрання, 4 пари жіночого вбрання, 50 крб., збіжжя, кухонне начиння, машину до шиття. О год. 12 більшовики разом з істребітелями виїхали до райцентру.
8.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 247-247 зв.
Оригінал. Машинопис.
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“152”.

№ 110
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА СС. ЛАНИ, БИШІВ, ТУМИР І ДЕЛІЄВЕ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
7.12.1945 Р.
9 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа більшовицької акції
на сс. Лани, Бишів, Тумир і
Деліїв Єзуп[ільського] р-ну,
дня 7.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.12.[19]45 р. о год. 8, до с. Лани приїхало з Єзуполя
75 більшовиків під ком. Коваленка. В селі поділилися більшовики
на дві групи. Одна група пішла до Делієва, а звідти до Бишева.
В Бишеві ввійшовши в село, більшовики скоро розбіглися по хатах, щоб когось застати. При тому переводили ревізії. Зловили
одного мужчину в середньому віці, якого застали в хаті. О год. 14
поїхали знову через Деліїв до райцентру Єзуполя, забираючи зі
собою арештованих. Друга група більшовиків розійшлася по селі
Лани. Походили по хатах, не переводячи розшуків. Арештували:
Пятку Наталку, ур. 1921 р., Пятку Анастасію, ур. 1925 р., та Бабій Анну, ур. 1922 р. О год. 10 разом з арештованими пішли до
с. Тумира, де розбіглись по хатах (по два більшовики до одної
хати). При тому більшовики запримітили двох мужчин: Дудчак
Івана, ур. 1915 р., і Стеблицького Михайла, ур. 1913 р., які побачивши більшовиків, утікали на стрих. Більшовики полізли за
ними на стрих, пострілявши обох, залишили їх. О год. 13 більшовики перейшли з Тумира до Делієва. У Делієві ревізій не переводили, лише повертали до кількох хат, при чому арештували:
Говера Степана, ур. 1906 р. (має воєнний білет), Цюник Івана,
ур. 1917 р. (приїхав з Німеччини). Після того разом з арештованими від’їхали через Лани до Єзуполя.
9.12.[19]45 р.

“152”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 248.
Оригінал. Машинопис.
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№ 111
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО РЕФЕРЕНТА УЧХ “ВІРИ” ТА
РАЙОННОЇ САНІТАРКИ “МАРТИ” В С. МЕДУХА
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
8.12.1945 Р.
10 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.134
Грудень 1945 р.

Справа упадку рай. пров.
УЧХ “Віри” та рай. сан.
“Марти” в с. Медуха
Єзуп[ільського] р-ну,
дня 8.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.12.[19]45 р. о год. 8, до с. Медуха Єзуп[ільського] р-ну
приїхало 12 стрибків та двох більшовиків. Заїхали до сільради,
звідки частина стрибків пішли по селі, а решта остались на місці. У селі стрибки ходили з одним більшовиком за горілкою, під
час чого зайшли до Варнави Михайла, де перевели ревізію. При
ревізії знайшли криївку, в якій в той час не було нікого. Після того
трьох стрибків з одним більшовиком перевели ревізію в Цівки
Юстини та арештували її дочку Цівку Ірену, ур. 1927 р., станична УЧХ, яку на місці сильно побили, говорячи, що знають про те,
що вона станична. Після того забрали її до сільради, де один з
більшовиків перевів допит.
Цього ж самого дня, ще перед арештуванням, Цівка Ірена,
вертаючи зі села додому, стрічала рай. санітарку “Марту” і рай.
госп. “Галку”, які питали її, де лежить хвора рай. УЧХ “Віра”. Цівка Ірена сказала, що “Віра” лежить на присілку Медухи Крехів, у
Багрій Василя, та показала їм дорогу до “Віри”. Цівка Ірена відійшла додому, а “Марта” та “Галка” відійшли до “Віри”. Дві години
по арештуванні Цівки Ірени, а саме о год. 14.30, трьох стрибків
та один більшовик, які сиділи в сільраді після переведення допиту з Цівкою Іреною, пішли на присілок Крехів до Багрій Василя,
де були “Віра”, “Марта” і “Галка”. Коли більшовики ввійшли до
хати, дівчата вже були зібрані до відходу. До хати увійшло двох
134
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стрибків і один більшовик, а один стрибок залишився під хатою.
Стрибок Голіян, родом з Бишева, спитав дівчат, як вони називаються. Дівчата відповіли такими прізвищами, яких є багато в
селі. Голіян сказав дівчатам збиратись та йти з ними. В міжчасі
Голіян відвернув увагу від дівчат, забираючи годинник, який знаходився на столі. Другий стрибок і більшовик стояли збоку. Коли
Голіян відступив від дівчат, “Марта” тримаючи під хусткою гранату, розірвала її коло грудей. В часі вибуху гранати “Марту” розірвало на місці, “Віра” стала поранена в ногу та живіт, як також
став поранений один стрибок, а хатна дівчина забита. Істребітель, який лишився під хатою, в часі вибуху гранати, кинувши кріса, втік в село та спитавши людей, куди дорога на Тустань, втік в
напрям цього ж села. Більшовик, який був в хаті, втік до сільради. “Віра” сказала до “Галки” втікаймо, після чого обидві вибігли
надвір. “Галка” втікаючи, скрилась між хатами, а тяжко ранена
“Віра”, відбігши від хати 30 м, упала. Господарі рівно ж повтікали
з хати. У хаті залишився тяжко ранений стрибок та тіло “Марти”.
Більшовик, який втік з хати, скоро заалярмував решту стрибків,
які зараз прибігли на вище згадане місце. Звідси забрали тяжко
ранену “Віру”, стрибка, та навіть не забираючи з хати зброю, яку
залишив ранений стрибок, ані тіло “Марти”, від’їхали. Слідуючого дня (9.12.[19]45 р.) о год. 7, до села знова приїхало 12 стрибків і двох більшовиків. Більшовики заходили до Попеля Володимира, а відтак пішли на присілок Крехів, звідки забрали тіло
“Марти”, спалили господарство Багрія Василя, від якого згоріло
ще 5 господарств. О год. 10.30 забравши тіло “Марти”, від’їхали.
“Віра”, яку забрали більшовики ранену до Галича, по кількох
днях втекла зі шпиталю.
10.12.[19]45 р.

“150”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 326.
Оригінал. Машинопис.
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№ 112
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА СС. ДЕЛІЄВЕ, БИШІВ, ТУМИР І ЛАНИ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
8.12.1945 Р.
11 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа більшовицької акції
на сс. Деліїв, Бишів, Тумир і
Лани Єзуп[ільського] р-ну,
дня 8.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.12.[19]45 р. о год. 13.30, до с. Делієва Єзуп[іль
ського] р-ну заїхало 75 більшовиків та 15 стрибків під ком. Коваленка. З Делієва 15 більшовиків поїхало до Бишева. Несподівано
наскочили на село, при чому арештували двох мужчин середнього віку, які мали “воєнні білети”. Після цього, вернули через Де
ліїв до райцентра Єзуполя. Решта більшовиків і стрибки залишилися в Делієві, де заквартирували. Вечером о год. 19, більшовики та стрибки наскочили на с. Тумир Єзуп[ільського] р-ну. В селі
розійшлися по хатах та робили розшуки за мужчинами. Обскочили хату Малика Василя, ур. 1921 р., де перевели ревізію. В хатах більшовики злапали Білобровка Михайла, ур. 1910 р., та двох
старших мужчин. О год. 23 більшовики виїхали до с. Делієва, забираючи зі собою арештованих.
В дні 9.12.[19]45 р. рано, частина більшовиків, між якими
були стрибки, пішли на поле Залипче на північ від Делієва. Переходили групами в числі 4-6 чоловік поле, на якому відкрили бункер, в якому нікого не було. Крім того, переходили розстрільною
гай та перевели ревізію в пільних хатах в Залипчі. Решта більшо
виків разом з стрибками ходили по селі, переводили ревізії,
при чому зловили Шолдура Петра, ур. 1915 р., і Найду Василя,
ур. 1909 р. Вечером о год. 23, більшовики наскочили на с. Лани
Єзупільського р-ну. Входячи в село, розбіглися відразу по хатах
та переводили ревізії. Обскочили хату Якович Івана, ур. 1915 р.,
якого застали в хаті. Також арештували його жінку Якович Анну,
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ур. 1918 р. О год. 22 більшовики відійшли назад до с. Делієва,
забираючи зі собою арештованих. В Делієві обскочили такі хати:
1. Боговського Степана,
2. Хребтик Анни,
3. Кидик Марії.
У хатах цих переводили ревізії, але нічого не знайшли.
Рано дня 10.12.[19]45 р., стрибки та частина більшовиків
(друга частина залишилась на квартирі), розійшлися по селі Делієві та перевели загальне арештування мужчин, які не крилися.
Крім того, арештували також і тих, які прийшли з ЧА, з Німеччини
та тих, які вже були арештовані та дістали воєнні білети, та старших мужчин воєнно незобов’язаних. Між арештованими були й
каліки. Арештували ось таких мужчин:
1. Бода Іван
ур. 1923 р. приїхав з Німеччини
2. Кидик Василь
–//– 1904 р.
3. Кидик Степан
–//– 1890 р. воєнно незобов’язаний
4. Дячин Онофрій
–//– 1916 р.
5. Савчук Василь
–//– 1908 р.
6. Ворон Іван
–//– 1904 р.
7. Дудчак Петро
–//– 1900 р.
8. Гулик Василь
–//– 1890 р. воєнно незобов’язаний
9. Заяць Михайло
–//– 1885 р.
–//–
10. Туркач Ілько
–//– 1917 р. приїхав з Німеччини
11. Беговський Василь –//– 1913 р. прийшов з ЧА (ранений)
12. Мисюрак Іван
–//– 1907 р.
–//–
13. Сорока Петро
–//– 1900 р. воєнно незобов’язаний
14. Хребтик Степан
–//– 1885 р.
15. Коржак Михайло
–//– 1921 р. ранений в ЧА
16. Заяць Михайло с. С. –//– 1903 р.
17. Кидик Ілько
–//– 1900 р.
18. Дівончук Олекса
–//– 1885 р. каліка на ноги.
Після переведення арештувань, о год. 12.30 разом з
арештованими більшовики виїхали 11.12.[19]45 р.
11.12.[19]45 р.

“152”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 256.
Оригінал. Машинопис.
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№ 113
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ В СС. КІНЧАКИ НОВІ, ОЗЕРЦЕ,
КІНЧАКИ СТАРІ І КРЕМИДІВ ЖОВТНЕВОГО
(ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ 10.12.-14.12.1945 Р.
16 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа большевицької акції
в сс. Кінчаки Нові, Озірце,
Кінчаки Старі і Кремидів
Жовтн[евого] р-ну, дня
10.12.[19]45 р.-14.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.12.[19]45 р. о год. 15, до с. Кінчак приїхало
50 большевиків, які заквартирували у Коник Івана і Бражук Михайла. Цього ж дня вночі переводили большевики розшуки в Поліман Михайла, Митник Василя, Притко Степана, Віта Мар’яна
та Ясінського Осипа. О год. 6 рано, на цих самих господарствах
большевики переводили розшуки за бункрами, за допомогою
залізних дротів. Після розшуків пішли на присілок Кінчаків Нових – Садки. В Садках переводили большевики по господарствах
розшуки, при чому зловили Бражук Михайла, ур. 1919 р. Крім
того, зліквідували майно Ярицького Миколи. О год. 16 повернули
на місце постою. Цього ж дня ніччю большевики пішли до Озірця,
де переводили розшуки, питаючи за станичною. О год. 2.30 повернули на місце постою.
Дня 12.12.[19]45 р. о год. 8, большевики поділилися на групи. Одна залишилася на місці, друга пішла до Кінчак Старих, а
третя до Кремидова. У всіх трьох селах большевики переводили
списки худоби. Вечером повернули до Кінчак Нових.
Дня 13.12.[19]45 р. зганяли людей на мітинг в селі, де квартирували, при чому арештували Ворон Степана, ур. 1904 р., та
Левицького Івана, ур. 1906 р. О год. 10 перевели мітинг, на якому
говорили: про відбудову радянської держави, та про обов’язкову
здачу контингенту та позики. О год. 21 разом з арештованими
виїхали большевики до с. Делієва, а слідуючого дня знову повернули до Кінчак Нових. О год. 12 розійшлися по селах: Озір
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це та Кінчаки Старі, а частина залишилася на місці. У всіх селах
большевики переводили розшуки, а вечером ходили попід хати
підслухувати. О год. 20 всі большевики зійшлись знову до Кінчак
Нових, звідки ніччю виїхали до райцентру. По дорозі в селах Кремидові та Делієві обскакували хати, в яких ще світилося та переводили ревізії і контролю мешканців.
16.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 265.
Оригінал. Машинопис.
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№ 114
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ РОЗБИТТЯ
СТРІЛЬЦЯМИ УПА “ІСТРЕБІТЕЛЬНОГО”
БАТАЛЬЙОНУ В С. ДУБІВЦІ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
16.12.1945 Р.
18 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа розбиття стрільцями
УПА істребітельного бат.
в с. Дубівці Жовтн[евого] р-ну,
16.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.12.[19]45 р. в с. Дубівцях большевики з попередньо
арештованих місцевих мужчин зорганізували станицю істребітельного баталіона (10 стрибків), під ком. енкаведиста Пожидаєва. Стрибків озброїли в кріси Маузери. Станицю істреб. бат.
приміщено в хатах Драгомирецького Петра і Драгомирецького
Федора. Днями стрибки переходили підготовчий вишкіл, а ніччю
ходили підслухувати попід хати.
Дня 16.12.[19]45 р. о год. 20, на станицю істреб. бат. наскочили стрільці УПА в числі 30 осіб, під ком. к-ра “Чорного”, які роззброїли стрибків та казали їм іти домів, забороняючи брати від
большевиків зброю. В часі розбиття стрибків Пожидаєва не було.
18.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 392.
Оригінал. Машинопис.
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№ 115
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ В
С. ДУБІВЦІ ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
16.12.-17.12.1945 Р.
19 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа арештування в с.
Дубівцях Жовт[невого] р-ну,
дня 16 і 17.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 16.12.[19]45 р. 13 большевиків арештували в селі Дубівцях Кердяк Пилипа, ур. 1913 р., Куцій Гната, ур. 1912 р., Куцій Андрія, ур. 1906 р., які були в стрибках та дня 15.12.[19]45 р.
стали роззброєні нашими повстанцями. Крім того, большевики
переводили ревізію в Савчук Михайла, ур. 1922 р., та арештували його. О год. 10 большевики окружили школу. Між учнями
перевели ревізію і контролю документів. Під час того арештували
трьох учнів: Озарка Михайла, ур. 1928 р., Чаян Івана, ур. 1929 р.,
і Коржак Василя, ур. 1928 р. О год. 16, забираючи зі собою
арештованих, виїхали большевики до райцентру. О год. 21 ці
самі большевики вернули до села. Цілу ніч ходили попід хати та
по подвір’ях. Слідуючого дня, то є 17.12.[19]45 р. о год. 9, окружили большевики три господарства, з яких вивезли родини Сахній Федора, Вовчок Матвія і Куцій Марини. Майно вивезених родин сконфіскували. О год. 10, забираючи зі собою арештованих,
від’їхали до райцентру.
19.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 46.
Оригінал. Машинопис.
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№ 116
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ ТА
ПЕРЕВЕДЕННЯ МІТИНГІВ У СС. ЛАНИ, КРЕМИДІВ,
ТУМИР ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
17.12.1945 Р.

20 грудня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа акції та переведення
мітингів в сс. Лани, Кремидів, Тумир,
Жовт[невого] р-ну, дня 17.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 17.12.1945 р. о год. 8, до с. Лани приїхало 16 большевиків. В селі розійшлися по хатах та зганяли людей на мітинг. До
год. 11 удалось большевикам зігнати силою 25 осіб. На мітингу
говорив другий секретар [РК] партії Дудко: 1) Про перемогу Радянського Союзу над Німеччиною і Японією. 2) Вибори у Верхов
ну Раду СССР, при чому вичитав 7 осіб, призначених до виборчої комісії. З вичитаних людей деяких навіть не було присутніх
на мітингу. Крім того, говорив про недоцільність нашої боротьби
та закликав населення до боротьби з бандерівцями. Крім переведення мітингу, большевики перевіряли, за допомогою голови
сільради, списки населення. Вечером о год. 16, 8 большевиків
пішли через Деліїв на Кремидів, а решта большевиків остались
в Ланах. В Кремидові ходили попід вікна та підслухували. У Людери Костя і Белея Михайла перевели ревізію. Цеї самої ночі
большевики з Кремидова перейшли до Тумира. В Тумирі, на
краю села, натрапили большевики на боївкарів рай. боївки СБ,
по яких відкрили вогонь. Боївкарі вицофали без втрат. Большевики зайшли до школи, де заночували.
Дня 18.12.[19]45 р. до с. Тумир доїхало ще 8 большевиків
з Ланів, які разом з головою сільради перевіряли списки населення, а опісля зганяли людей на мітинг. Мітинг не відбувся тому,
що люди не зійшлися. О год. 14.30 хв. 8 большевиків від’їхало
до Маріямполя, а решта до Делієва, де заночували в молочарні.
Дня 19.12.[19]45 р. виїхали до райцентру Жовтнево.
20.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 23.
Оригінал. Машинопис.
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№ 117
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АТЕНТАТУ НА
“ІСТРЕБКА” ЧУЙКА ПЕТРА В С. СЕМИКІВЦІ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
18.12.1945 Р.
20 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа атентату на стрибка
Чуйка Петра в с. Семиківцях
Жовтн[евого] р-ну, 18.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.12.[19]45 р. до с. Семиківці приїхало 10 большевиків разом з стрибком Чуйком Петром, родом з Тустаня, який
водить большевиків по селах. В селі перевели большевики мітинг. О год. 13 через село переходив стриб. Чуйко Петро в това
ристві трьох большевиків. За ними цілий час слідили два хлопці:
“Тарас” – спецкурієр кур. “Чорноти” і Губар Іван. Обидва хлопці
з 1929 року. Хлопці перебігши поза хати, зробили за плотом засідку. Коли Чуйко з большевиками зблизився коло них, хлопці кинули під них гранату (Ф-2), а самі відступили поза хати. Запальник гранати на кілька секунд попередив вибух гранати, внаслідок
чого большевики скоро залягли. Чуйко Петро став лише важко
поранений, а большевикам лише порвало одяг. По вибуху гранати решта большевиків збіглися на місце випадку. Пораненого
Чуйка забрали большевики до Галича.
20.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 52, арк. 24.
Оригінал. Машинопис.
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№ 118
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОРГАНІЗУВАННЯ
“ІСТРЕБКІВ” У С. ДЕЛІЄВЕ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ
НИМИ АКЦІЇ В СС. ДЕЛІЄВЕ, ЛАНИ, ОЗЕРЦЕ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
9.12.-22.12.1945 Р.

24 грудня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.135
Січень 1946 р.

Справа організування
стрибків в с. Делієві та
переведення ними акції
в с. Деліїв, Лани, Озірце
Жовт[невого] р-ну,
дня 9.-22.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 9.12.[19]45 р. перевели большевики в с. Делієві арешту
вання мужчин. Слідуючого дня по арештуванні випускали большевики по одному з тюрми, [о]зброюючи їх. З тих мужчин большевики зорганізували в с. Делієві “істребітельний” баталіон (самооборону села в числі 16 мужчин, під ком. участ. упов. Мазура). Станицю стрибків приміщено в центрі села в триповерховому будинку.
Зорганізовані стрибки переводили в селах слідуючі акції:
14.12.[19]45 р. о год. 21, перевели стрибки в с. Делієві ревізію в Лемик Наталки, ур. 1913 р.
15.12.[19]45 р. о год. 8, стрибки під ком. Мазура пішли до
с. Ланів, де перевели ревізії у Пятки Панька, Бідочки Івана та Секердей Івана. Арештували Левандівського Степана та Литвин
Миколу. Крім того, переводили по хатах розшуки. О год. 15 виїхали на свій постій.
22.12.[19]45 р. о год. 8 рано, ці ж самі стрибки переводили в
селі Озірці розшуки по хатах, під час чого питали за станичною. О
год. 10 зігнали на мітинг людей. Мітинг переводив большевик, який
був разом зі стрибками. Під час мітингу визначив большевик виборчу комісію в числі 7 осіб, яких не було присутних на даному мітингу. О год. 12 стрибки повернули до с. Делієва на місце постою.
24.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 52, арк. 25.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 275.
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№ 119
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ СПАЛЕННЯ БУДИНКУ
“ІСТРЕБІТЕЛЬНОГО” БАТАЛЬЙОНУ В
С. ДЕЛІЄВЕ ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
10.12.1945 Р.
30 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа спалення будинку
“істребітельного” баталіону
в с. Делієві Жовтн[евого] р-ну,
дня 10.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.12.[19]45 р. в с. Делієві Жовтн[евого] р-ну в триповерховому будинку заквартирувала станиця “істребітелів”. Дня
29.12.[19]45 р. о год. 1, районова боївка СБ наскочила на цю
станицю та запалила будинок. В будинку згорів большевицький
збіжевий магазин. З того вдалось вирятувати 10 сот. вівса,
які роздано людям, а опісля большевикам вдалось вирятувати ще 20 сот. вівса. Крім того, в будинку згоріла ще децимальна вага, трієр. В часі, коли будинок горів, до села підсунулось
40 большевиків зі с. Ланів, які запримітили вогонь. Стійка з райо
нової боївки СБ, запримітивши большевиків, повідомила боївку.
Большевики підсунулись до горіючого будинку, але стрільці, від
стрілюючись, відступили без втрат. Большевикам вдалось загасити вогонь аж слідуючого дня.
30.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 397.
Оригінал. Машинопис.
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№ 120
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ РОЗБИТТЯ
“ІСТРЕБІТЕЛЬНОГО” БАТАЛЬЙОНУ В
С. ДЕЛІЄВЕ ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
27.12.1945 Р.
30 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Лютень 1946 р.

Справа розбиття
“істребітельного” баталіону
в с. Делієві Жовтн[евого] р-ну,
дня 27.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 27.12.[19]45 р. в с. Делієві, у будинку, де квартирували
“істребітелі”, на першому поверсі зчинилися стріли, спрямовані
до дверей кімнати, де спав участ. упов. РО НКВД та двох довірених “істребітелів”. Участ. упов. Мазур та “істребітелі” відстрілювались. Решта “істребітелів”, кинувши зброю, повтікали. Мазур
та “істребітелі” стріляли з вікон на долину та кидали гранати, думаючи, що це наскок наших повстанців. При тому ранили “істре
бітеля” Корінець Петра, ур. 1916 р., та вбили Мальона Тимка,
ур. 1924 р. Слідуючого дня Мазур з двома “істребітелями” позбирали зброю, після чого пішли по хатах, де мешкали “істребітелі”,
які повтікали. Арештували 5 “істребітелів”, яких забрали до райцентру. Арештовані “істребітелі”: Дуркач Ілько, ур. 1917 р., Ворон
Іван, ур. 1903 р., Корінець Петро, ур. 1916 р., Мандзюк Степан,
ур. 1922 р., Варнава Іван, ур. 1927 р. Як опісля виказалось, стрілянину зчинили самі “істребітелі”, які з метою подезертирувати,
хотіли застрілити Мазура та двох довірених “істребітелів”.
30.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 398.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 399.
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№ 121
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
МІТИНГІВ У СС. СЕМИКІВЦІ, ТУСТАНЬ,
МЕЖИГІРЦІ, МЕДУХА І ХОРОСТКІВ
27.12.-29.12.1945 Р.

30 грудня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа большевицьких мітингів
в сс. Семиківці, Тустань, Межигірці,
Медуха і Хоростків, в днях від
27.-29.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 27.12.[19]45 р. о год. 15, до с. Семиковець приїхало з
Жовтн[евого] 20 большевиків, а з Галича 25 большевиків, на
5 вантажних автах. В селі обі групи злучилися разом та заквартирували в хатах Городецького Павла, Малюка Петра та Малюка Стаха. Вечером заповіли голові сільради, що слідуючого дня
відбудеться мітинг і для цього треба приготовити домівку. До
год. 21 большевики ходили по селі. Від год. 21 ходила по селі
стежа, в числі 8 большевиків, а коло хат стояла стійка. Слідуючого дня, то є 28.12.[19]45 р. о год. 7, большевики розійшлися до
сіл: Тустань, Хоростків, Межигірці, Медухи, а частина залишилася в селі. В кожному з сіл большевики перевели мітинг. Присутніх
на мітингах в кожному селі було до 15 осіб. Мітинги були одного
змісту: вибори у Верх. Раду СРСР та недоцільність нашої боротьби. При обговоренні справи виборів у кожному з сіл, больше
вики вичитали по 15 осіб, які дня 29.12.[19]45 р. мали їхати до
райцентру зустрічати кандидата в депутати Верх. Ради СРСР. По
переведенні мітингу большевики повернули до Семиковець.
Слідуючого дня большевики розійшлись по тих самих селах.
Тому, що намічені представники сіл, які мали їхати до райцентру
на стрічу кандидата, [не зійшлися], большевики в кожному селі
половили по 15 інших стрічних людей, поприводили всіх до Семиковець, позаладовували на авта і о год. 15 від’їхали до райцентру.
30.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 25-25 зв.
Оригінал. Машинопис.
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№ 122
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА СС. ЛАНИ, КРЕМИДІВ, ТУМИР, КІНЧАКИ
НОВІ, ОЗЕРЦЕ І ДЕЛІЄВЕ ЖОВТНЕВОГО
(ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ 27.12.-30.12.1945 Р.
31 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа большевицької акції
на сс. Лани, Кремидів, Тумир,
Кінчаки Нові, Озірце і Деліїв
Жовт[невого] р-ну, дня
27.-30.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 27.12.[19]45 р. о год. 6, до с. Лани приїхало 45 больше
виків, всі з Жовневого. 15 большевиків осталось в Ланах, а
решта від’їхала до Кремидова. В Ланах большевики перевели
ревізію у Чапуги Михайла, в якого відкрили порожню криївку.
Крім того, перевели ревізію в кількох господарствах, при чому
знайшли на стриху Завадського Романа та Секердей Івана,
ур. 1907 р. Також арештували Цапар Степанію, ур. 1929 р., і Цапар Івана, ур. 1919 р. О год. 13 разом з арештованими виїхали
до райцентру. О год. 16 ці самі большевики повернулися знову
до Ланів, арештували Корінець Теклю, ур. 1922 р., і Сагавську
Анну, ур. 1915 р. О год. 18 большевики розійшлися до сіл Тумир
та Кремидів. У Тумирі переводили розшуки по хатах, після чого
знова вернули до Делієва.
Дня 28.12.[19]45 р. о год. 3.30 хв., ці самі большевики знова
наскочили на Тумир та переводили в селі розшуки. О год. 6 повернули до Ланів. В Кремидові дня 27.12.[19]45 р., большевики
розділили на групи, розійшлися до Кінчак Нових і Озірця, а частина осталась в Кремидові. В кожному з сіл перевели большевики мітинги одного змісту: вибори у Верх. Раду СРСР та недоцільність нашої боротьби. При обговоренні справи виборів, большевики в кожному з сіл призначили людей, які дня 29.12.[19]45 р.
мали їхати до райцентру на стрічу кандидата до Верх. Ради
СРСР. Після мітингу большевики переводили в селі розшуки, а
вечером ходили попід хати і підслухували. Ніччю всі большеви-
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ки зійшлись в Кремидові. Слідуючого дня досвіта розійшлись
большевики по селах: Кінчаки і Озірце, а частина осталась в Кремидові. Тому, що назначені попереднього дня представники сіл,
які мали їхати до райцентру, не зійшлися, большевики ловили,
кого стрінули. Разом зі зловленими людьми о год. 13, одна група
большевиків виїхала до райцентру. Друга група виїхала до Де
лієва, де зловили Беговського Василя, ур. 1914 р., Коржак Олексу, ур. 1914 р., і Карубата Дмитра, ур. 1905 р., яких забрали до
райцентру. Ці самі большевики ще цього дня приїхали до села
Ланів, де о год. 18 обскочили хату Малика Івана, в якого арештували Шандуру Івана, ур. 1927 р., та Цапар Миколу, ур. 1929 р.
Шандуру Івана, який пробував утікати, большевики застрілили.
Крім того, арештували Савчук Марію, ур. 1925 р. О год. 19 разом
з арештованими виїхали до Делієва. В Делієві 15 большевиків,
запримітивши горіючий будинок станиці стрибків, який запалила наша група, підсунулися до будинку та загасили вогонь, вже
майже знищеного будинку. Слідуючого дня арештували в Де
лієві Дуркач Юрка, ур. 1900 р., Дуркач Панька, ур. 1928 р., Дячик
Василя, ур. 1885 р., Дячик Олексу, ур. 1913 р., Найдич Панька,
ур. 1885 р., Гулик Михайла, ур. 1905 р., Гулик Миколу, ур. 1929 р.,
і Дуркач Наталку, ур. 1928 р. У всіх арештованих переводили ревізію. О год. 14.30 хв. арештуючи ще Варнаву Івана, ур. 1927 р.,
виїхали разом з арештованими до райцентру.
31.12.[19]45 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 273.
Оригінал. Машинопис.
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№ 123
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАНЬ У
СС. СЕМИКІВЦІ, ТУСТАНЬ, МЕЖИГІРЦІ, МЕДУХА
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ 2.01.1946 Р.

5 січня 1946 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа арештувань в сс.
Семиківці, Тустань, Межигірці,
Медуха Жовт[невого] р-ну,
дня 2.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
2.1.[19]46 р. о год. 15, приїхало 40 большевиків та поділились на дві групи. Одна група пішла в сторону Межигорець, а
друга в сторону Семиковець. У Межигірцях большевики походивши по хатах, відійшли до Семиковець. В Семиківцях больше
вики розійшлися по хатах, для перевірки населення. Під час
перевірки арештували “Тараса” (курієр з сот. “Чорноти”), якого
забрали зі собою. Всі большевики заночували в селі.
3.1.[19]46 р. большевики о год. 7 рано, розійшлися до сіл
Тустань, Межигірці, Медуха, а частина осталась в Семиківцях.
В Тустані большевики зловили або арештували: Кловак Федора, ур. 1900 р., Дідик Дмитра, ур. 1906 р., Городецького Ілька,
ур. 1903 р., Крису Василя, ур. 1898 р.
В Межигірцях большевики зловили або арештували: Саговського Петра, ур. 1901 р., Саговського Михайла, Литвин Івана,
Легінь Костя, Бурин Михайла.
В Медусі большевики зловили або арештували: Цівку Василя, ур. 1896 р., Леочко Дмитра, ур. 1902 р., Попело Якова,
ур. 1883 р., Краківського Гаврила, ур. 1889 р., Рольницького Олега, ур. 1912 р., Вербіцьку Віру, Легінь Івана, ур. 1906 р.
В Семиківцях большевики зловили: Серневич Олексу, Волин
Івана, Загайну Ілюську, Лапчук Якима, Мисляк Степана, Мисляк
Михайла. Всіх арештованих большевики забрали до Семиковець, а опісля до райцентру Жовтнево. Всіх цих арештованих
взяли до райцентру, як представників сіл, які прийшли вислухати
передвиборчого мітингу.
5.1.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 48.
Оригінал. Машинопис.
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№ 124
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАНЬ
У СС. ЛАНИ І ДЕЛІЄВЕ ЖОВТНЕВОГО
(ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ 4.01.1946 Р.
8 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа арештувань в сс.
Лани і Деліїв, Жовт[невого] р-ну,
дня 4.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 4.1.[19]46 р. о год. 18, до с. Лани приїхало з Маріямполя
30 большевиків, які розійшовшись по хатах, переводили ревізії.
Вечером також ходили попід вікна підглядати. При вечірному наскокуванні на хати большевикам вдалося зловити людей, яких
забрали до райцентру. А саме: Дуркач Юрка, ур. 1923 р., Парипа Михайла, ур. 1921 р., Шевчук Олексу, ур. 1913 р., Завицького Степана, ур. 1909 р., Стеблинського Семена, ур. 1915 р. Всіх
арештованих о год. 20 забрали до Делієва. В Делієві перевели
большевики в центрі села ревізії, де ходили по хатах до рана, до
дня 5.1.[19]46 р.
Дня 5.1.[19]46 р. рано, большевики арештували Дуркач
Евдокію, ур. 1885 р., та о год. 8 виїхали до с. Ланів Жовт[не
вого] р-ну. У Ланах перевели большевики по хатах ревізії. Крім
того, витягнули з криївки Дудчака Мілька, ур. 1912 р., та арештували: Малик Марію, ур. 1921 р., Шевчук Марію, ур. 1912 р., Гапугу Марію, ур. 1913 р., Цапар Івана, ур. 1927 р., та Романчук Василя. Також відкрили криївку у Цапар Івана, в якій не було нікого.
Під час ревізії у Цапар Насті зграбували 50 кг свинячого м’яса і
30 кг солонини. О год. 18 частина большевиків, забираючи зі собою арештованих, виїхали до райцентру Жовтнево, а 10 больше
виків заночували в селі та дня 6.1.[19]46 р. зганяли людей закопувати телефонічні стовпи. О год. 15.30 хв. виїхали в напрям
Жовтневого.
8.1.[19]46 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 49.
Оригінал. Машинопис.
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№ 125
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
БОЇВКАРІВ СБ “БОСОГО” І “ЦЯПКИ”,
КУЩОВОГО “КОМАРА”, СТАНИЧНОГО “ХМАРИ” І
ЧЛЕНА ОУН “МЕДВЕДЯ” В С. СЕМИКІВЦІ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
12.02.1946 Р.
15 лютого 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.136
Березень 1946 р.

Справа смерти боївкарів
СБ дд.: “Босого” і “Цяпки”,
кущ. “Комара”, стан. “Хмари”
і члена ОУН “Медведя” в
с. Семиківцях Жовтн[евого] р-ну,
дня 12.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 12.2.[19]46 р. о год. 13, двох большевиків з гарнізону,
квартируючого в с. Семиківці Жовтн[евого] р-ну, пішли на поле
в сторону с. Межигорець. По полі большевики часто стріляли
з крісів, будьто би за заяцями. Про цих большевиків оповідає
один господар зі с. Бишова, який вертав зі с. Межигорець додому: “Я бачив, коли повертав з Межигорець від родини, як двох
большевиків полем від сторони Семиковець, стріляючи буцімто
до заяців. Несподівано большевики попадали до землі та почали стріляти в невідомому напрямі. По кількох хвилинах один
з большевиків встав та скорою ходою попрямував в сторону
с. Семиковець, а другий остався на полі, стріляючи час від часу
з кріса”. (Чого даний господар був в той час на полі, невідомо).
Двох вище згаданих большевиків, переходячи полем, натрапили на криївку, в якій сиділи боївкарі СБ “Босий” і “Цяпка”, кущевий “Комар” і станичний “Хмара” та член ОУН “Медвідь”. Один з
большевиків пішов до с. Семиковець, повідомити квартируючий
гарнізон про знайдений бункер. Другий большевик остався на
полі, коло криївки, стріляючи постійно до входу, щоб не допустити до втечі тих, що сиділи в криївці. Після повідомлення гарнізону, 15 большевиків пішли на місце знайденої криївки. Як больше
136
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вики знайшли криївку невідомо, також невідомо, як больше
вики видубили з криївки неживих “Босого”, “Цяпку”, “Комара”,
“Хмару” і “Медведя”, та чи вони пострілялись самі, чи їх побили
большевики. Цього ж дня вечером, большевики привезли тіла
побитих до с. Семиковець. На трупах був порізаний одяг та взуття. В селі Семиківцях большевики придержали тіла побитих, кидаючи їх в рів. Слідуючого дня трупів забрали до райцентру Жовтень на станицю НКВД. Що дальше зробили з тілами побитих,
невідомо.
Про упадок криївки оповідає один большевик господині зі
с. Делієва: “Я брав участь у відкритті криївки на полі біля с. Семиковець. Криївку знайшли два наші бійці, які переходили полем. Один з бійців пішов до с. Семиковець, повідомляючи нас
про знайдення криївки. Другий остався коло входу криївки, стріляючи до середини, щоб “бандери” не вийшли наверх. Бандеровці стріляли з метою видістатися наверх, до чого наш боєць
не допустив. Якщо б поміч зі села не прийшла на час, “бандери”
були б утекли, бо нашому бійцеві осталось лише два набої. Після
прибуття допомоги, бандеровці дальше відбивались через вхід
та люфти. Ми, кинувши кілька гранат до криївки, почали її розкопувати. В цьому часі ми почули внутрі криївки спів “Ще не вмерла
Україна” та оклики “Слава Україні!”. Після цього ми вчули 5 разів
вистріл з пістоля. Наш командир наказав нам лізти до криївки та
витягнути мертвих бандеровців. Всі 5 побитих бандеровців мали
на собі порізаний одяг та чоботи, а зброя була поломана. Крім
того, знайшли ми 2 пістолі, якими бандеровці напевно пострілялись, бо пістолі були без набоїв. Трупів забрали ми до с. Семиковець, а опісля до райцентру”.
Місце, де перебували впавші друзі, було відоме Саговському Григорові, ур. 1915 р., який носив їсти до згаданої криївки.
Крім того, про цю криївку знав голова сільради зі с. Семиковець Кернікевич Осип, ур. 1890 р., тому, що дня 11.2.[19]46 р.
вечером, Кернікевич Осип виходив до др. “Комара” на стрічу,
повідомляючи його про перехід виборів у с. Семиківцях. На цю
стрічу прийшов він разом з Саговським Григором, який цього
вечора ніс до криївки харчі. У віддалі 50 м від криївки Кернікевич
бачив всіх 5 друзів.
15.2.[19]46 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 331.
Оригінал. Машинопис.
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№ 126
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОВОКАТИВНОЇ
АКЦІЇ В С. ХОРОСТКІВ ЖОВТНЕВОГО
(ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ 15.03.1946 Р.
18 березня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Квітень 1946 р.

Справа провокативної акції
в с. Хоростків Жовтн[евого] р-ну,
15.3.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 15.3.[19]46 р. о год. 21, 8 большевиків під маскою укр.
повстанців, напали на хату Шертей Ілюськи, ур. 1900 р. в с. Хоростків. Вдершись до хати, наказали господині приготовити вечерю. Большевики говорили українською мовою, галицьким жаргоном. Одягнені були в мадярські та німецькі уніформи. На головах
мали мазепинки з тризубами, пряжки на поясах теж були з тризубами. Большевики оповідали про тяжке повстанське життя по
лісах, розпитували про уряд села. Крім того, нарікали на те, що в
лісі тяжко тепер перебувати, через квартирування по селах військ
та нема що їсти. По вечері большевики продовжували того самого змісту розмову. В міжчасі, один з большевиків, переглянувши
якісь записки, спитав господиню, як називається. Після того спитав господині, де її син та чому криється вдома, а не іде до УПА.
Господиня зорієнтована, що це большевики, сказала, що сина в
неї немає. Большевики заявили, що коли не скаже, де її син, повісять її. Коли господиня дальше не признавалась, большевики
побили її до крови, опісля заложили на шию петлю з телефонічного дроту. Придушена жінка впала на долівку, тоді большевики
витягнули її дротом на подвір’я. На подвір’ю допитували дальше,
придушуючи її дротом до непритомності. Опісля залишаючи її
непритомну, відійшли. В селі ці самі большевики заходили до хатів, дальше граючи ролю повстанців, але населення не дало себе
спровокувати, зорієнтувавшись, що це большевицький підхід.
18.3.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 312.
Оригінал. Машинопис.
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№ 127
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ МІТИНГУ
В С. МАРІЯМПІЛЬ ЖОВТНЕВОГО
(ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ, ПЕРЕВЕДЕНОГО
РАЙОННИМ РЕФЕРЕНТОМ СБ 26.03.1946 Р.
28 березня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Квітень 1946 р.

Справа мітингу в с. Маріямпіль
Жовтн[евого] р-ну, переведеного
рай. реф. СБ 26.3.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 26.3.[19]46 р. о год. 8 вечером, рай. реф. СБ перевів збори в с. Маріямполі, в будинку держ. млина. Збори переведено на тему: 1) сталінський терор на Україні, 2) український
повстанець – борець за права народу. На мітингу були присутні
робітники МТС зі с. Маріямполя, між якими були східняки, робітники держ. млина, селяни з сіл Довге Тисмен[ицького] р-ну та
Лани, Вовчки, Семиківці Жовтн[евого] р-ну. Між присутніми були
жителі с. Маріямполя і Вовчків, які повернули з Польщі. Всіх присутніх було біля 60 чоловік. Присутні, а головно поворотці з Польщі, з заінтересованням вислухали зборів, які тривали дві години.
Збори закінчились кличем: “Смерть сталінським загарбникам!”,
“Хай живе Повстанча Армія!”. Виголошені кличі слухачі прийняли
оплесками та вигуками: “Слава Українській Повстанчій Армії!”.
Після зборів українці, переселенці з Польщі, склали подяку за
проведені збори.
28.3.[19]46 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 354.
Оригінал. Машинопис.
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№ 128
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ РОЗБИТТЯ БОЇВКОЮ
СБ “ІСТРЕБІТЕЛЬНОГО” БАТАЛЬЙОНУ В
С. ДЕЛІЄВЕ ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
8.04.1946 Р.
9 квітня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Квітень 1946 р.

Справа розбиття боївкою СБ
“істребітельного” баталіону
[в с. Делієві] Жовтн[евого] р-ну,
8.4.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 8.4.[19]46 р. о год. 20, [рай.] реф. СБ з боївкарем “Річкою” підсунулись під станицю “істребітельного” баталіона в
с. Делієві та за кличкою увійшли до будинку. Боївкар “Річка”,
отворивши двері до канцелярії, застрілив уч. уповн. РО НКВД
Мазура та організатора “істребітелів” Книша Михайла. Крім того,
застрілили комсомольця Ціндровського Михайла та Ціндровського Антона, які не хотіли здати зброю. Решта “істребітелів”
добровільно здали зброю: 27 крісів, 2 ППШ, один мадярський
кулемет, 10 гранат, один пістоль та 1.000 шт. мадярських набоїв,
500 шт. до ППШ, 500 шт. крісових.
9.4.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 403.
Оригінал. Машинопис.
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№ 129
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ДЕЗЕРЦІЇ
“ІСТРЕБІТЕЛЬНИХ” БАТАЛЬЙОНІВ У СС. ТУМИР,
МЕЖИГІРЦІ, МЕДУХА, ЛАНИ ЖОВТНЕВОГО
(ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ 20.03.-25.03.1946 Р.
11 квітня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Квітень 1946 р.

Справа дезерції “істребітельних”
баталіонів в сс. Тумир, Межигірці,
Медуха, Лани Жовтн[евого] р-ну,
в днях 20.-25.3.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 20.-25.3.[19]46 р., після відповідної підготовки з нашого боку, в станицях Тумир, Межигірці, Медуха та Лани здезертирували всі “істребітелі” з “істребітельних” баталіонів, які зараз
криються перед большевиками.
Дня 8.4.[19]46 р. о год. 24 (за моск. часом), “істребітелі” у
селі Межигірці, які були силою сформовані, зорганізували будьто
би напад на станицю “істребітелів”. Самі “істребітелі”, зчинивши
стрілянину, розбіглися. Одні залишили зброю, а другі зі зброєю.
Начальник “істребітельного” баталіона втік до райцентру. В
такий сам спосіб здезертирували “істребітелі” в селі Медуха дня
8.4.[19]46 р. о год. 23, та в селі Лани дня 10.4.[19]46 р. В днях від
20-25.3.[19]46 р. здезертирували всі “істребітелі” зі с. Тумир. Всі
начальники “істребітельних” баталіонів повтікали до райцентрів.
Бувші “істребітелі” зараз криються перед большевиками.
11.4.[19]46 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 52, арк. 7.
Оригінал. Машинопис.
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№ 130
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ФОРМУВАННЯ
“ІСТРЕБІТЕЛЬНОГО” БАТАЛЬЙОНУ
В СС. МЕДУХА І МЕЖИГІРЦІ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
10.04.1946 Р.
20 квітня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Травень 1946 р.

Справа формування
“істребітельного” баталіона
в сс. Медуха і Межигірці
Жовтн[евого] р., дня 10.4.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Від дня 10.4.-18.4.[19]46 р. большевики в сс. Медуха, Межи
гірці щоденно арештували мужчин, яких держали в тюрмі Жовт
нево. В с. Медусі арештували 30 чоловік, а в с. Межигірцях 25 чоловік.
Дня 18.4.[19]46 р. большевики арештованих мужчин силою
вписували до “істребітелів” та озброювали. Частина арештованих взяла зброю. Озброєних мужчин післали большевики до
своїх сіл, сформувавши з них станиці “істребітельних” баталіонів.
В с. Медуха зорганізовано 15 “істребітелів”, а в с. Межигірцях
10 “істребітелів”. Решта мужчин, які відмовились брати зброю,
большевики задержали в тюрмі.
20.4.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 314.
Оригінал. Машинопис.
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№ 131
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ МІТИНГУ,
ПЕРЕВЕДЕНОГО РАЙОННИМ РЕФЕРЕНТОМ СБ У
С. ДЕЛІЄВЕ ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
21.04.1946 Р.
25 квітня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Травень 1946 р.

Справа мітингу, переведеного
[рай.] референтом СБ в
с. Делієві Жовтн[евого] р-ну,
дня 21.4.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 21.4.[19]46 р. о год. 15, [рай.] референт СБ перевів мітинг в с. Делієві Жовтн[евого] р-ну на тему: “Сталінський терор
на Україні”. На мітингу було присутніх 250 осіб. Після закінчення
мітингу з гурту слухачів посипались оклики: “Слава борцям за
волю України!”, “Хай живе Українська Повстанча Армія!”, “Слава
Україні!” і т. інше.
25.4.[19]46 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 355.
Оригінал. Машинопис.
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№ 132
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
БОЇВКАРЯ СБ “ДЗВОНА” В С. ТУМИР
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
29.04.1946 Р.
1 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.137
Травень 1946 р.

Справа смерті боївкаря СБ “Дзвона”
в с. Тумир Жовтн[евого] р-ну,
дня 29.4.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 29.4.[19]46 р. о год. 13.30 хв., роєвий з сот. “Г” з трьома
стрільцями та боївкарем СБ “Дзвоном”, переходячи через
с. Тумир, натрапили на трьох большевиків, які переїздили фірою. Після короткої перестрілки поранено нач. наркомзагу Молочарського. З нашої сторони тяжко ранений д. “Дзвін”. Дня
30.4.[19]46 р. о год. 20, д. “Дзвін” помер. Умираючи д. “Дзвін”
сказав: “Не жаль мені вмирати, бо гину в боротьбі за кращу долю
українського народу”. Дальше закликав друзів: “За невинну проляту кров українського народу – помстити!” Вмираючи прошептав: “Ще не вмерла Україна”.
1.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 339.
Оригінал. Машинопис.
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Зверху посередині документу напис олівцем: 1.5.

“142”.

№ 133
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА
“ІСТРЕБІТЕЛЬНИЙ” БАТАЛЬЙОН У С. БИШІВ
ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО) Р-НУ
6.05.1946 Р.
8 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Травень 1946 р.

Справа наскоку на
“істребітельний” баталіон в
с. Бишів Жовтневого р-ну,
6.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 6.5.[19]46 р. о год. 18, сотня УПА під командою кур. “Ч”
окружила в с. Бишів станицю “істребітельного” баталіону та в
короткому бою розігнала всіх “істребітелів”, вбиваючи при тому
двох із них, між ними участ. упов. РО НКВД Бега Петра, тому, що
вони стріляли до повстанців. Під час бою згоріла станиця “істребітелів” і 5 господарств. Сотня втрат не мала.
8.5.[19]46 р.

“142”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 408.
Оригінал. Машинопис.
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Тисменицький район (ч. 6) (№ 134-150).
№ 134
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
СС. МИЛУВАННЯ, РОШНІВ, СТРИГАНЦІ І ДОВГЕ
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ
20 липня 1945 р.
[Р.31.]

[Т о в м а ч ч и н а]
Серпень 1945 р.

Справа облави в селах Миловання,
Рошнів, Стриганці і Довге
Тисменицького р-ну.
П р о т о к о л.
Дня 19.7.[19]45 р. о год. 10, над’їхали з напрямку Тисмениці
три авта більшовиків 90 чол. і з ними прокурор. Перед с. Юрків
кою позлазили з авт та пішком увійшли в с. Рошнів. Звідси
20 більшовиків пішли під гору і тут обскочили хату Татарина Василя. В хаті застали малу сестру Василя та Макар Ольгу, курієрку, що була тут на д[е]журі. Курієрку цю забрали зі собою, кажучи,
що вона робить бандерівську стійку. Сестрі Василя сказали, щоб
брат негайно зголосився. На подвір’ю пішли до бункра, відкритого ще в березні б.р., накидали туди гранат, настріляли та посилали до бункра Макар Ольгу. Наказуючи ще раз дівчині, щоб брат
зголосився, відійшли до села. Тут повсідали до авт та від’їхали
до Стриганець. В Стриганцях одно авто задержалось, а двоє поїхало до Довгого. В Довгому походили по хатах, питали, де дівся
голова сільради та після трьохгодинного побуту, від’їхали знова
до Стриганець.
В Стриганцях ці більшовики, що тут були остали одним
автом, поїхали під гору і там злапали Кабана Гриня та повели до
штабу в село. В штабі старший лейтенант сказав йому, щоб він
завтра, себто 20.7.[19]45 р., зголосився на воєнкоматі в Тисмениці. Коли Кабан не відзивався нічого, тоді один з більшовиків
штовхнув його легко та шепнув: “Кажи, що прийдеш”, після потакуючої відповіді його відпустили.
Більшовики, які вернули з Довгого, долучили до цих під гору
і разом поїхали автами на спалений фільварок Воротище, що по-
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ложений в Стриганецькому лісі. Тут щось обсервували, а частина з них пішли до пастухів, які оподалік пасли худобу та питали
їх, куди поділися ці трупи, що плавали на “млаці” (це маленьке
озерце в лісі 200 м від фільварку). По якомусь часі вернули всі
назад до села, уставили тут в центрі села 2 сот. міномети та почали обстрілювати рошнівські та стриганецькі ліси. Вистрілили
около 40 стрілен.
Зі Стриганець від’їхали до Миловання та скликали тут на
год. 21 мітинг, на якому говорили про останній строк явки з повинною. Після мітингу від’їхали до Тисмениці, пострілюючи дорогою зрідка в напрямі ліса.
20.7.1945 р.

“150”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 109.
Оригінал. Машинопис.
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№ 135
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
СС. МИЛУВАННЯ, РОШНІВ, СТРИГАНЦІ, ДОВГЕ І
ВІЛЬШАНИЦЯ ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ
11 серпня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.138
Серпень 1945 р.

Справа облави в селах Миловання,
Рошнів, Стриганці, Довге і Вільшаниця
Тисменицького р-ну.
П р о т о к о л.
Дня 24.7.[19]45 р. до с. Рошнів приїхало з Тисмениці
150 більшовиків, які заквартирували в радгоспі на фільварку. Вечером того самого дня 50 більшовиків з Рошнева пішли до Миловання, де обскочили одно господарство, що в ньому відбувалось
весілля. Тут взяли місцевих 8 старших людей, яких другого дня
пустили.
Саме в той час з Вільшаниці до Миловання переходила
районна спецгрупа під проводом “Крука” і натрапила на більшовиків, які сипнули по ній вогнем. Група відступила до ліса, полишаючи на місці випадку важко раненого кулеметчика “Орлика”,
що відстрілювався дальше, аж до втрати притомності. Безпритомного “Орлика” забрали більшовики з собою до Рошнева, тут
ще били та знущались над ним сміючись, що не зумів відстрілитися. “Орлик” помер слідуючого ранку і його похоронили більшовики таки на подвір’ю радгоспу в Рошневі.
Дня 25.7.[19]45 р. о год. 14, всі більшовики з Рошнева в числі
150, розділились на дві групи і одна полем попід ліс, а друга долиною гостинцем автами обскочили с. Довге та злапали 7 мужчин: Протаса Андрія, Собецького Гриня, Захарка Гриня, Протаса
Гриня, Совтуса Михайла, Протаса Михайла і Протаса Василя, та
дві дівчини-курієрки Вінтоняк Анну та Левицьку Настю, вертаючих зі села Тумир Єзуп[ільського] р-ну. Всіх половлених забрали до Рошнева, а звідси відставили до Тисмениці, подавали документи і випустили домів, помимо цього, що поміж ними були
молоді віком, як Собецький Гринь, ур. 1922 р., Протас Михайло,
ур. 1923 р. Зловлені дівчата передали до Єзуп[ільського] р-ну.
138

426

У верхньому правому куті документу напис олівцем: 150.

Дня 26.7.[19]45 р. до с. Рошнів доїхало ще 50 чол. погранвійськ НКВД, які також заквартирували в забудуваннях радгоспу.
Дня 27.7.[19]45 р. почали більшовики акцію збирання контингентів по цих селах. Розділившись на три групи, роз’їхались
на постійне квартирування по селах Довге і Стриганці, а третя
група залишилася в Рошневі, виїзджаючи кожноденно до Юрківки та Миловання.
До с. Вільшаниця приїхало також на постійно 80 більшовиків
з Тисмениці [з] ціллю збирання контингентів. Цією акцією по всіх
селах провадив голова райвиконкому Неділенко.
Більшовики у першу чергу старались по всіх цих селах:
Довге, Стриганці, Рошнів, Юрківка, Миловання та Вільшаниця,
поназначувати голов сільрад, секретарів та решту членів сільської адміністрації. Ця акція йшла їм дуже тяжко, бо не могли ніде
віднайти охотних на ці пости. З великим трудом, подекуди майже
силою, поназначували потрібну їм адміністрацію.
Дуже тяжко проходило збирання позики та контингентів.
Більшовики мусіли в[дав]атися до терору та насилля. Ходило їм
о поспіх в зібранні зерна, тому не звертали навіть уваги на рід
збіжжа (місто пшениці брали фасолю, біб і т.п., тільки, щоб була
здана вага).
Кожноденно робили всюди попід ліси засідки, ходили по полях, перевіряючи працюючих там людей.
Відділ погранвійськ НКВД робив нічні та денні наглі наскоки
на села. Під час такого наскоку на с. Довге в дні 4.8.[19]45 р. став
злапаний живим о год. 11 дня боївкар “Славко” з рай. спецгрупи
(про це окреме повідомлення). За цілий час цих акцій, що тривали до дня 11.8.[19]45 р., зловлено, кромі згаданих вже 7-ох людей в Стриганцях, ще таких людей: в Стриганцях 4-ох мужчин:
Кузенко Мирон, Кабан Ілько, Бабійчук Василь і Бабійчук Іван, і
дві жінки (мати з дочкою): Гасюк Марина і Гасюк Ольга. В Юрківці двох мужчин, а це: Вівчарук Федір і Кривейко (вул. прізвище),
в Милованні 4-ох мужчин: Ярославський Маріян, Герман Петро,
Зінько Василь і Чабан Нестор, у Вільшаниці 3-ох мужчин: Депутат Василь, Депутат Микола і Ющишин Михайло та стара жінка
Татарин Магдалина, за сина, що криється. Всіх половлених мужчин забрали до р-ну Тисмениця, видали документи “строєвой” та
пустили домів.
Через цілий час по цих селах більшовики грабували та забирали безроги та речі домашного вжитку. І так: в с. Довге в господарів Грабка Івана та Совтуса Гриня забрали безроги для своєї
кухні. В Стриганцях в Гасюка Кирила забрали хустку жінки та по-

427

шевки з подушок, у Осташа Федора мужеське і жіноче вбрання,
бритву та інші дрібні речі, у Микули Софії і Кабан Насті цивільне
вбрання, у Кумгир Василя і Кумгир Анни горілку.
Випадки грабунків були і в Рошневі, Юрківці та Милованні.
У Вільшаниці застосували спеціяльний трік до грабування.
Дня 5.8.[19]45 р. о год. 22, наскочили на село, півгодини без
перерви стріляли, а пізніш розбіглися по селі та грабували цілу
ніч, що під руки попало, говорячи, що вони на те воювали. Ось
кілька фактів: у Солонишина Миколи забрали дві пари чобіт, у
Лобур Палагни хустку і чоботи, у Лобур Насті чоботи, у Тимів Марії убрання й білля.
В с. Довге сконфіскували три господарки, забираючи увесь
живий і мертвий інвентар: Грабко Іван (бувший голова сіль
ради), Совтус Гринь (станичний за німців), Протас Василь (за
сина у боївці).
Спеціяльну увагу під час акцій звернули на с. Довге, кажучи,
що це найбільш бандерівське гніздо. Попри збирання контингенту, переводили сильні труси, деколи при помочи військ з Маріямполя Єзуп[ільського] р-ну та Зеленого Устя Коропецького р-ну.
І так, дня 7.8.[19]45 р. 200 більшовиків з Зел. Устя переправилися через Дністер у Довгому, перейшли гору та корчі понад
Дністром аж до с. Буківна Товмацького р-ну. В Буківні зловили
5-ох мужчин (двох слідуючого дня випустили) та вертаючи звідси
горі Дністром, перейшли його вбрід під Зел. Устям (один під час
переправи втопився) та вернули до Устя.
Дня 8.8.[19]45 р. 20 більшовиків, вертаючи з Миловання,
пішли в ліс над Юрківкою та попалили там буди, побудовані цивільними з Юрківки, що криються.
Кожним разом, переходячи ліси, не заглиблювались далеко
в них.
Дня 11.8.[19]45 р. по всіх цих селах зробили мітинги, на яких
говорили, що СРСР виповів Японії війну і Японія вже третього
дня скапітулювала. Тепер лишається їм викінчити ще бандеровців і тоді зможуть заїздити до сіл без зброї.
По полудні того дня виїхали зі всіх сіл до Тисмениці.
11.8.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 112-113.
Оригінал. Машинопис.
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“150”.

№ 136
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ТА
КОНТИНГЕНТОВИХ АКЦІЙ У С. ПШЕНИЧНИКИ
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 13.08.-24.08.1945 Р.
8 вересня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.
Справа терор[истичних] та континг[ентових] акцій
в с. Пшеничники Тисмен[ицького] р-ну,
в днях від 13.8.-24.8.[19]45 р.
П р о т о к о л.
13.8.[19]45 р. до с. Пшеничник заїхало 35 більшовиків, а з
ними місцевий стрибок Андрейчук. Цілий день ходили по селі та
розпитували за госп. “Дорошем” та Ферштеєм Миколою. Ніччю ходили на сусіднє с. Погоню, але там нікого не зловили. Три
дні ходили по селі та полях і шукали бункрів. За цей час зловили 7 мужчин: Заяць Михайло (його сильно побили), Баланда
Дмитро, Гуцуляк Михайло, Кавецький Василь, Ферштей Василь,
Петенюк Михайло і Дем’яник Гринь. Їх відставили до Тисмениці,
звідки по двох днях пустили. 16.8. виїхали всі до Тисмениці.
18.8. знова приїхали до села, але вже 70 з двома місцевими
стрибками Андрейчуком і Семчуком. 10 більшовиків заквартирувало в одній хаті, де був бункер, про котрий мусіли знати, бо цілий день шукали по подвір’ї дротами, але бункра не найшли (він
був в хаті). В бункрі сиділо трьох мужчин, які ніччю, коли більшовики пішли на вечерю, втекли з бункра в ліс.
19.8.[19]45 р. зловили двох мужчин: Будняка Миколу і Стефаника Андрія. По полудні того дня скликали мітинг, на якому говорили про здачу контингентів, щоб голосились бандерівці, бо
їх і так всіх виловлять, а стрибок Семчук вичитав 30 людей, які
криються в селі і співпрацюють з бандерівцями.
20.8. шукали по полі дротами та не найшовши нікого, вернули в село і тут по розшуках найшли 11 мужчин, а саме: Дем’яник
Василь, Королюк Микола, Шешурак Микола, Досин Дмитро,
Вовчук Василь, Семчук Василь, Стефанюк Онуфрій, Семянчук
Михайло, Семенюк Юрко, Бардюк Василь і Рудик Олекса. Всіх їх
по двох днях пустили.

429

21 і 22.8. вели дальше розвідку і розшуки за господарчим
“Дорошем”, аж 23.8. зловили Семянчука Василя, який показав
бункер, в якому крився “Дорош” і більшовики витягнули з цього
бункра “Дороша”, Ферштея Миколу і Семенюка Василя. Їх забрали до Тисмениці, а слідуючого дня вернули з “Дорошем”,
який видав бункер, з якого витягнули: 3 бочки м’яса, 7 корців
муки, 5 корців збіжжя, 20 кг масла і 3 л спирту. “Дорош” заявив
прилюдно, що голова кооперативи Грималюк Михайло і крамар
Бакун Петро давали товари господ. референтурі. Наслідком
цього обох забрали до Тисмениці, однак по двох днях їх пустили.
25.8.[19]45 р. більшовики вибрались до Тисмениці.
8.9.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 134.
Оригінал. Машинопис.
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“150”.

№ 137
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
АКЦІЙ (РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ) В СС. ДОВГЕ,
СТРИГАНЦІ, РОШНІВ, ЮРКІВКА, МИЛУВАННЯ І
ВІЛЬШАНИЦЯ ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ
12.08.-8.09.1945 Р.
10 вересня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.139
Вересень 1945 р.

Справа більшов[ицьких] акцій (різн. характ.)
в сс. Довге, Стриганці, Рошнів, Юрківка,
Миловання і Вільшаниця Тисмен[ицького] р-ну,
в днях від 12.8.-8.9.[19]45 р.
П р о т о к о л.
На села: Довге, Стриганці, Рошнів, Юрківка, Миловання і
Вільшаницю звернули більшовики спеціяльну увагу, бо це самі
підлісні села, що тягнуться одною майже лінією попід ліси, що
положені понад Дністер. У звітньому місяці на ці села кинено досить поважне число різного рода військ, що оперували тут по цих
селах і суміжних лісах та лісках. І так:
12.8.[19]45 р. до Рошнева заїхало 40 більшовиків з району, які
квартирували тут аж до закінчення акцій, себто до 8.9.[19]45 р.
15.8.[19]45 р. до Рошнева заїхав спецвідділ військ НКВД зі
Станиславова та квартирував тут до 29.8.[19]45 р.
21.8.[19]45 р. до Рошнева заїхав ОББ (отдел борьбы с бандитизмом) в силі 60 чол. і квартирував тут до 24.8.[19]45 р.
До цього числа треба ще дочислити ок. 30 “радгоспників”,
себто тих, що стало працюють у місцевому радгоспі, а яких
також вживано до всякого рода облав.
Попри акції терористичного характеру (облави по селах,
прочистка лісів, розробка сітки с/о і а/в), що найсильнішими
були в часі від 15.-29.8., ведено також акцію приспішеної здачі
різного рода контингентів.
В поодиноких селах працювали окремі представники влади,
які так далеко посунулися в своїй праці, що знають вже по імені
та назвиську майже всіх людей в селі, їхніх дітей, де хто мешкає,
скільки душ є в хаті і т.д. (н[а]пр[имір]: Неділько, секр. РВК, що
139
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керує контингентовою акцією в с. Довге, Чемирко в с. Стриганцях). Ось факти терористичних акцій:
13.8.[19]45 р. з с. Рошнева до с. Довге виїхали 13 більшовиків і тут стало заквартирували. Цієї ж таки ночі цих 13 і 27 з Рошнева обскочили с. Довге та перевели в селі сильні труси. Зловили двох мужчин: Протаса Івана і Прядку Василя.
Досвітком цих самих 40 більшовиків вийшли з Довгого і пішли довським і стриганецьким лісом та полем попри ці ліси, стріляючи до цивільних людей, що працювали на полях. В рошнівському лісі т.зв. Шпіль застукали рай. госп. [реф.] “Гордієнка”,
який на той час мився (був тільки в калісонах) та з ним трьох цивільних людей, які повтікали, залишаючи всі свої речі. Більшовики постріляли їм навздогін і вернули до Рошнева.
15.8.[19]45 р. до с. Миловання заїхало автом 21 більш[овик],
які залишивши авто в селі, а самі пішли в ліс в напрямі с. Буківна та звернули опісля в напрям Рошнева. Рівночасно з Рошнева в цей сам ліс пішло 40 більш[овиків], які натрапили в лісі на
гурт цивільних людей, що почали перед більшовиками втікати.
Більшовики почали за ними стріляти та кулеметчикові затявся
кулемет і люди вспіли втекти. В лісі обі групи злучилися і разом
вернули до Рошнева.
16.8.[19]45 р. ранком більшовики обложили заставами частину ліса від Рошнева аж до Миловання. Застави розложено що
500 м одна від другої, від поля згаданих сіл. В цій акції взяли вже
участь прибулі цієї ночі війська НКВД. 150 більшовиків переходили ліс від Рошнева до Миловання. (Йшли тільки стежками, дорогами та лініями). В лісі над Юрківкою спалили дві колиби. В лісі
над Милованням найшли дві криївки, в яких не було нікого. Вони
оглянули їх і старанно знова накрили та замаскували. На дорозі,
що лучить Миловання з Остринею, стрінули два рої відступаючих
в напрям Острині з групи “Орлика”. Зав’язався короткий бій, в
якому впало 5 стрільців вбитими, а 2 ранених. Живими не попав
ся ніхто в руки більшовиків. Після цього спецвідділ відійшов в
напрям Клубовець, а 40 більшовиків вернули до Рошнева.
17.8.[19]45 р. 40 більшовиків з 2-ма псами вийшли з Рошнева та пішли розстрільною в ліс Рахман, де натрапили на гурт
цивільних людей, до яких почали стріляти та зранили Королика
Василя (з с. Побереже Єзуп[ільського] р-ну, крився в Рошневі),
а пес зловив та покусав Легуна Василя з Рошнева. Обох забрали
до Тисмениці і по 4-ох днях пустили.
18.8.[19]45 р. о год. 7, з напряму Побережа Єзуп[іль
ського] р-ну надійшло 40 більшовиків та перейшли поле і корчі
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т.зв. Копанка, зайшли в Довге і тут злучилися з 20 більшовиками,
що прийшли з Рошнева з псом (кличка Разбой) та разом пере
шукали поле та густі корчі т.зв. Дуброва і Санищі, та зійшлися
на полі т.зв. Лужок, де перевели сильні розшуки і зловили трьох
мужчин з Довгого: Протаса Андрія, Грабка Василя і Грабка Осипа, якого покусав сильно пес. Їх відставили до Тисмениці, звідки
по 5 днях їх випустили. 40 більш[овиків] пішло до Рошнева, а
20 до Довгого.
З цими 20 більшовиками квартирує в Довгому Неділько, що
керує контингентовою акцією в Довгому. Це секретар РВК, літ
38, середнього росту, волосся руде, обличчя округле, біле, чоло
низьке, очі сиві, ніс простий, уста широкі, говорить українською
мовою, часто перебирається за женщину і ходить по селі та по
полі на розвідку. Знає вже в селі всіх людей по назвиську, де хто
мешкає, скільки в хаті родини та малих дітей.
19.8.[19]45 р. переведено труси в Рошневі та зловлено
12 мужчин: Кашалаба Северин, Макар Осип, Бубна Микола, Кашалаба Василь, Гупан Федір, Легун Іван, Литвин Олекса, Вовк
Василь, Маківка Василь, Литвин Михайло, Бідочко Ярослав, Семенюк Петро. Їх забрали до Тисмениці і по 4-ох днях випустили.
20.8.[19]45 р. зі Станиславова заїхав до Рошнева від. ББ
в силі 60 чол. та заквартирував в приміщенні клубу і сільради,
а старшина в Латюка Савка. Того самого дня ходили вони з
4-ма псами і дротами в ліс Рахман та нічого не найшли. Вечером обскочили хату Литвина Степана, в якого стайні був сховався б. голова с/ради Процак Андрій. Цей, зачувши більшовиків на
подвір’ю, почав утікати на поле. Більшовики почали за ним стріляти та запалили при тому обійстя Литвина Степана, а Процак за
селом набіг на інших більшовиків з ОББ, які його зловили і запровадили до свойого командира, до хати Латюк Савка. Слідуючого
дня були з ним разом на мітингу в Рошневі, де пропонували, щоб
село вибрало його знова головою сільради, але він “відмовився”
і його відставили до Тисмениці, звідки по трьох днях його випустили додому.
24.8.[19]45 р. 50 більшовиків з Маріямполя (Єзуп[іль
ського] р-ну) зробили облаву на поле і корчі с. Довге на лівому
березі Дністра та зловили 9 мужчин, що крилися в корчах: Собецький Василь (станичний частини с. Довге за Дністром), Кузенко Петро, Вонсович Іван, Кукурудз Степан, Цвіклик Микола,
Шаран Осип, Калин Василь, Садівський Гринь і Щербатий Василь. Всіх залапаних забрали до Маріямполя, а звідсіль до Єзуполя, звідки їх випустили, щоб ішли поголоситися до Тисмениці.
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24.8.[19]45 р. від. ББ перевів сильні розшуки по полі і в селі
Юрківка, і під час цього в малому ліску Хоролів відкрив бункер,
з якого витягнено 5 мужчин: Гудима Осип (боївкар рай. пров.
“Юрка”), Гудима Михайло (брат Осипа), Вівчарик Микола, Лялик
Северин і Гудима Маріян. Їх забрали до Тисмениці, де сидять досі.
24.8.[19]45 р. 9 мужчин зі с. Рошнів: Григорович Ярослав,
Грималюк Петро, Грималюк Михайло, Сисак Іван, Самелюк Іван,
Рельський Михайло, Яворський Осип, Зубатюк Кирило і Зубатюк Іван, застрашені операціями ОББ, зійшли з ліса в село, зайшли до стодоли Григорович Івана і післали Грималюк Настю до
більшовиків в радгосп, що вони хочуть добровільно голоситись.
Звідси прийшов один більшовик і запровадив їх до радгоспу, а
потім до Тисмениці. По двох днях їх пустили.
Того самого дня 6 більшовиків пішли в ліс над с. Рошнів і
тут між пастухами стрінули Паська Гриня (“Дубенко”, б. боївкар
пров. “С”), якого з Рошнева відставили до Тисмениці, а звідси по
трьох днях його випустили.
Вечером того дня ОББ від’їхав в напрямі Єзуполя.
25.8.[19]45 р. 80 більшовиків з напрямку Єзуполя надійшли
та перед Стриганцями розвинулись у розстрільну і так перейшли
поля тих сіл, і зайшли в оба села, де перевели розшуки. В Довгому зловили 5 мужчин: Совтус Василь, Басараб Михайло, Садівський Василь, Собецький Олекса, Прядка Гринь, та заарештували
8 дівчат: Протас Анна, Кабан Калина, Бідочко Марина, Садівська
Настя, Басараб Доня (замужня), Собецька Настя, Совтус Катерина і Протас Ольга. В Стриганцях зловили 8 мужчин: Гасюк Кирило, Кабан Ілько (Павлишин), Протас Микола, Вінтоняк Василь, Кабан Іван, Кузенко Михайло, Хоміца Михайло і Кабан Ілько (б. секр.
с/ради), та заарештували 5 женщин: Хоміца Анна (б. пров. рай.
жін. сітки “Леся”), Кабан Анна і Софія (мати з дочкою), Бельбас Марина і Кабан Таця (жінка б. секр. с/р). Всіх половлених і
арештованих випустили, кромі Протас Ольги, яку досі держать у
тюрмі. По цій акції більшовики від’їхали в напрямі Єзуполя.
26.8.[19]45 р. більшовики зі спецвідділу з 5 псами і “Лемком”
пішли з Рошнева в ліс в напрямі Миловання. На дорозі, що веде з
Миловання до Буківни, в лісі, більшовицька стежа з 4 чол. наткнулася на стежу з відділу “Грози”. Більшовики пустили на нашу стежу пса, якого мали зі собою на линовці, а самі позалягали. Відступаюча наша стежа застрілила пса і подалася до своєї сотні.
Того самого дня більшовики перевели сильні розшуки в
с. Рошнів, при чому зловили 4 мужчин та заарештували 5 дівчат.
Зловлені: Бідочко Омелян, Буздиган Василь, Григорович Василь
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і Микула Федір. Заарештовані дівчата: Легун Анна, Грималюк
Настя, Макар Ольга, Дрешко Юлія і Петрів Ольга. Всіх зловлених
і арештованих випустили з Тисмениці по трьох днях.
Тої самої ночі о год. 22, добувалося 4-ох більшовиків до хати
Литвин Юстини, яка почувши, що хтось добувається, вискочила з
хати другим вікном і побігла до радгоспу та зголосила, що хтось
добувається до її мешкання. 40 більшовиків з 10 псами почали
робити розшуки за вломниками, освічуючи терен ракетами та по
двох годинах знайшли двох більшовиків, що заховалися в кукурудзах недалеко хати Литвин Юстини. Їх роззброїли і повели до
радгоспу.
Ніччю з 27 на 28.8. більшовики розложили застави попід ліс,
від с. Довге аж по с. Миловання, та простояли цілу ніч, однак без
успіхів. Ліс обстрілювали з кулеметів. Рано постягали всі застави
до Рошнева.
29.8.[19]45 р. 60 більшовиків з 5 псами від год. 10, перешукали ліс на захід від с. Рошнів т.зв. Шквериш та нічого не
знайшовши, вернули о год. 13 до Рошнева. Вечером спецвідділ
НКВД від’їхав в напрямі Єзуполя.
6.9.[19]45 р. один більшовик з Миловання переходив попід
ліс і побачив трьох молодих хлопців, що грали в карти в корчах
на краю ліса, не звертаючи на ніщо уваги. Він їх забрав і привів
до сільради. Це були: Чабан Нестор (“Богун” – станичн. Стриганець), Чабан Петро (“Чапський” – б. розвідчик “Вечірнього”) і Гупан Нестор (“Рудий” – б. розвідчик “Вечірнього”). Голова ствердив, що це молоді пастухи, що пасли в лісі худобу, а перший з
них має книжку і більшовик відпустив їх додому.
7.9.[19]45 р. о год. 22, переходило 4-ох боївкарів пров. “С”
через Вільшаницю. Їм треба було перейти через одно подвір’я,
не знали цього, що в цій хаті квартирує 20 більшовиків. Стійковий, побачивши хлопців, стрілив на сполох та втік до хати, де заалярмував сплячих більшовиків. Ті повибігали надвір та почали
стріляти навмання, нікого не бачучи, бо хлопці тим часом вже
перейшли. Слідуючого дня вибралися всі до Тисмениці.
8.9.[19]45 р. о год. 15, райспецгрупа сходила до Миловання
на обід та стрінула в селі трьох більшовиків, які побачивши хлопців, стрімголов повтікали до Рошнева та аж погубили шапки.
Попри акції терористичного характеру, більшовики цілий
час побуту в цих селах стягали контингенти та робили мітинги,
на яких говорили, що бандеровці вже розбиті, що по селах тепер
будуть закладати колгоспи, бо війна скоро кінчиться і т.п.
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18.8.[19]45 р. такий мітинг відбувся в Милованні. Слідуючого дня на поновному мітингу вибрано секретаря сільради, голову
та крамаря кооперативи.
21.8.[19]45 р. від. ББ скликав мітинг в Рошневі, а на ньому
говорено про контингенти, бандеровців і в кінці старшина, що
провадив мітингом, запропонував, щоби село вибрало б. голову
Процака Андрія знова головою та цей рішучо відмовився.
Того самого дня мітинги в справах контингенту відбулися у
всіх селах цього підлісного комплексу, на яких обговорено висліди дотеперішньої контингентової акції в цих селах та грожено
карами за невиконання вчас здачі контингентів. Слідуючих днів
22 і 23.8. по всіх селах зганяли фіри і відвозили контингенти. В
цій акції брав участь і ОББ.
Цю саму акцію ведено в днях від 30.8. до 5.9.[19]45 р. по всіх
селах нараз.
6.9.[19]45 р. керівник контингентової акції на с. Стриганці Чемирко (літ 28, низький, бльондин, чоло сиве, очі сиві, ніс
простий, один золотий зуб з лівої сторони, убрання цивільне,
говорить укр. мовою), пішов конфіскувати корову у сестри гол.
с/ради Продан Михайла (інв. “вітчизн. війни”). Цей обурений накинувся на Чемирка і вдарив його кілька разів у лице так, що він
впав на землю, а тоді Продан почав його копати ногами. Чемирко ледве вирвався з рук голови і втік з хати.
8.9.[19]45 р. всі більшовики, що збирали по селах контингенти, виїхали до полудня до Тисмениці.
10.9.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 138-140.
Оригінал. Машинопис.
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“150”.

№ 138
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ САБОТАЖНОЇ АКЦІЇ
НА РАДГОСП У С. ХОМ’ЯКІВКА
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 15.09.1945 Р.
20 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: саботажної акції
на радгосп в с. Хом’яківка
Тисменицького р-ну,
в дні 15.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 15.9.[19]45 р. боївкар СБ “Орленко” зорганізувавши
6 стрільців з куща “Остапа”, наскочив о год. 20-ій на радгосп б.
с. Хом’яківка. В цьому радгоспі було 18 коней та 4 стирти збіжжа (3 вівса і 1 пшениці) і дві стирти соломи. Всі стирти розміром
8 на 8 на 4 м.
Стрільці підсунулися під забудування радгоспу, забрали
8 коней та запалили стирти, які згоріли цілком.
Як тільки почали горіти стирти, більшовики-радгоспники, що
квартирували в крайних хатах с. Хом’яківка, почали стрілянину.
Стрільці не дивлячись на це, забрали коні та відступили до ліса.
20.9.[19]45 р.

“150”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 369.
Оригінал. Машинопис.
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№ 139
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОВОКАЦІЙНОЇ АКЦІЇ
БІЛЬШОВИКІВ У С. СТРИГАНЦІ
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 16.09.1945 Р.
20 вересня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа провокаційної акції
більшовиків у с. Стриганцях
Тисмен[ицького] р-ну,
дня 16.9.[19]45 р.
П р о т о к о л.
16.9.[19]45 р. о год. 22, в с. Стриганцях перебраних поцивільному 6 більшовиків зайшло до хати Гудима Анни. Один з
них, стукаючи до вікна, почав просити, щоб господиня втворила їм, бо вони “свої”. Трьох з них говорили галицьким діялектом, решта здержувалась від розмов. Господиня впустила їх до
хати. Більшовики зажадали вечері та харчів на цілий слідуючий
день у ліс, бо як казали, сьогодні цілий день пересиділи в лісі,
нічого не ївши.
Господиня з їхньої поведінки пізнала, що це не свої, а
більшовики та не хотіла лагодити вечері. Більшовики почали на
неї кричати: “Ти комуністко, сексотко, ми за тебе воюємо, свої
груди наставляємо, кров проливаємо, а ти навіть їсти не хочеш
нам дати! Більшовиків годуєш молоком, яйцями, самогонкою напуваєш, контингенти даєш, а для нас нічого у тебе нема! Тебе повісити треба!”
Один з них вийняв з торби ланц та закинувши їй на шию, почав її вішати. Вона почала сильно кричати. Тоді один з них каже:
“Лишім цю комуністку, ми з нею ще розправимося колись”. Ще
щось поговорили між собою притишеним голосом, чого господиня не могла чути та пішли з хати.
20.9.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 176.
Оригінал. Машинопис.
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“150”.

№ 140
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ГРАБУНКОВОЇ АКЦІЇ
БІЛЬШОВИКІВ НА МОНАСТИР І ЦЕРКВУ В
С. ПОГОНЯ ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 16.09.1945 Р.
20 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: грабункової акції
більшовиків на монастир і церкву
в с. Погоні Тисменицького рай.,
в дні 16.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
16.9.[19]45 р. до с. Погоня заїхало фірою 3-ох більшовиків
та забравши ключі від церкви, пішли до колишнього монастиря,
де тепер мешкає священик з двома монахами. Тут перевернули
все догори ногами та забрали всі приватні речі священика та монахів, а також всі церковні речі, які священик держав в свойому
помешканні. Після трусу та грабунку, забрали всі награбовані
речі на фіру і поїхали в сторону Тисмениці.
В той час недалеко від с. Погоня, квартирував в лісі кущовий
“Остап” з двома стрільцями. Вчувши про пограбування церкви
і монастиря, “Остап” зробив на більшовиків засідку між с. Пшеничниками а Тисменицею. Коли більшовики доїхали до місця засідки, хлопці привітали їх вогнем і більшовики оставляючи фіру
серед дороги, повтікали до Тисмениці. “Остап” завернув фіру з
награбованим майном власникам.
Слідуючого дня більшовики приїхали до монастиря і знова
забрали всі речі.
20.9.[19]45 р.

Справу провадив: “150”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 177.
Оригінал. Машинопис.
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№ 141
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОВОКАЦІЙНОЇ АКЦІЇ
БІЛЬШОВИКІВ У М. ТИСМЕНИЦЯ 29.09.1945 Р.
30 вересня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа провокаційної акції
більшовиків в м. Тисмениці,
в дні 29.9.[19]45 р.
П р о т о к о л.
29.9.[19]45 р. до Тисмениці приїхала о год. 22 боївка НКГБ зі
Станиславова в числі 12 чол. В годину пізніш ця боївка прямувала в сторону передмістя Слобода та стрінула по дорозі дві дівчині – Петранюк Меланію (б. станична) та Рекечук Анну, які вертали
якраз з цього передмістя з вечерниць домів.
Боївка задержала дівчат та почали їх питати, чи часом не
знають, де можна би знайти станичного “Скалу” або чотового
“Гору” (б. чот. кур. “Іскри”), бо їм (боївці) треба з ними получитися, щоби можна знайти свій відділ, від якого сьогодні в бою з
більшовиками відлучилися.
Дівчата, не підозріваючи нічого злого, сказали, що “Скали” нема, а від “Гори”, який із ще одним стрільцем “Метеором”,
є в хаті Мельниченко Анни на Слободі, вони обі якраз тепер
ідуть. “Ну то скоренько провадьте нас до “Гори” – сказав один з
більшовиків – бо то вже пізно, а перед нами ще далека дорога”.
Дівчата запровадили їх під хату і тоді 8 більшовиків обскочило хату, а 4 увійшло до хати та почали розмову з “Горою”. Та
“Гора” зорієнтувався, що це не свої і вихопивши пістоль, почав оборонятись. В обопільній стрілянині “Гора” став ранений,
а “Метеор” убитий. Раненого “Гору” та обох дівчат забрали на
[РО] НКВД, а хату Мельниченко Анни ограбили та сконфіскували
маєток. Вже раненого “Гору” сильно побили.
30.9.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 178.
Оригінал. Машинопис.
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“150”.

№ 142
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ БОЇВКИ СБ
У М. ТИСМЕНИЦЯ 10.10.1945 Р.
15 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: акції боївки СБ
в м. Тисмениця, 10.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.10.[19]45 р. вечером, в Тисмениці (Америка) через
подвір’я Борисюк Ірини, переходив “Крук” та “Морозенко” з
боївки СБ. На подвір’ю натрапили на 4 більшовиків, між якими
був старш. сержант військ НКВД, які ішли до Борисюк Ірини по
свої речі, награбовані по акціях, які в неї передержували.
“Крук” спостерігши кількох мужчин перед собою, у віддалі
30 кроків, крикнув: “Стій, хто йде!”, почув відповідь: “А ето кто?”.
“Крук” відразу зорієнтувався, що то більшовики і відкрив по
них вогонь. Після цього почув тільки крик та почав з “Морозенком” відступати. По дорозі зустрінув фіру і цією фірою поїхав до
с. Вільшаниці. Почувши стріли, більшовики зараз приїхали двома
автами на місце, де мав перестрілку “Крук” з більшовиками, та
почали сильно освітлювати рефлектором довкола цього місця і
перепроваджувати сильний трус по всіх вулицях передмістя зв.
Америка. На подвір’ю Борисюк Ірини більшовики знайшли вбитого старш. сержанта військ НКВД (дістав серію в груди) та важко раненого рядового НКВД-иста.
15.10.[19]45 р.

“К-151”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 372.
Оригінал. Машинопис.
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№ 143
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ
АКЦІЇ, ПРОВЕДЕНОЇ БІЛЬШОВИКАМИ
В М. ТИСМЕНИЦЯ 11.10.1945 Р.
16 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: терористичної акції,
проведеної більшовиками
в м. Тисмениця 11.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.10.[19]45 р. обласні війська НКВД, які в цей час квартирували в Тисмениці, зробили облаву на передмістя Тисмениці
т.зв. Америка, при чому заарештували 10140 осіб:
1. Грицюк Никола, ур. 1908 р.
2. Романчук Петро, ур. 1918 р.
3. –//– Василь, ур. 1917 р.
4. Теличкан Петро, ур. 1898 р.
5. –//– Михайло, ур. 1907 р.
6. Бойчук Анна
7. Теличкан Марта
8. Борисюк Анна
9. –//– Ірина.
Крім цього, витягнули з бункру Петесюк Василя і Шкрут Михайла. Обидвох на місці почали допитувати, при чому сильно
скатували, поламали руки та ноги. Скатованих до безтями Петесюк Василя і Шкрут Михайла більшовики на місці розстріляли.
Всіх арештованих забрали на [РО] НКВД та по трьох днях
випустили. Обістя Борисюк Ірини, на якому був убитий стар. сержант військ НКВД, більшовики спалили.
16.10.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 157.
Оригінал. Машинопис.

140

442

Так у тексті.

“К-151”.

№ 144
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ
ТЕРОРИСТИЧНОЇ АКЦІЇ, ПРОВЕДЕНОЇ
СПЕЦБОЇВКОЮ ТИСМЕНИЦЬКОГО РВ УНКВС
НА СС. ДОВГЕ, СТРИГАНЦІ, РОШНІВ, ЮРКІВКА
І ВІЛЬШАНИЦЯ ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ
26.10.1945 Р.

2 листопада 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: терористичної акції,
проведеної спецбоївкою
Тисменицького [РО] НКВД на сс.
Довге, Стриганці, Рошнів, Юрківка
і Вільшаниця Тисм[еницького] р-ну,
дня 26.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 26.10.[19]45 р. о год. 16, до с. Рошнів приїхало 22 більшо
вики (боївка) з Тисмениці та заквартирували в радгоспі.
10 більшовиків з Чемирком (голова заготівельного відділу)
поїхали до с. Стриганці, де Чемирко роздавав зобов’язання на
новий контингент. При тому били людей, грабили і стріляли курей. О год. 18 виїхали до с. Рошнів.
О год. 21.30 22 більшовики (боївка) з с. Рошнів, зробили засідку в с. Юрківка від сторони Узінського лісу. Цього вечора кущовий “Прут” з двома стрільцями “Білим” і “Малим” зійшов в
с. Юрківка, щоб заготовити м’ясо. Враз з “Прутом” до цієї хати,
де було м’ясо, прийшла станична с. Рошнів Перколаба Доня
“Данка”. Забравши м’ясо, “Прут” зі стрільцями вийшов з хати та
йшов його важити. Перколаба Доня запропонувала “Прутови”,
щоб він відпровадив її до хати. “Прут” відповів, що не має часу
і з нею пішов стр. “Білий”. Тільки розійшовшись змісця, “Прут”
почув, як у віддалі 10 кроків від нього, більшовик крикнув: “Давай пулємет” та посипались стріли. “Прут” зі стр. “Малим” відстрілюючись, відступали в напрям ліса. Стрілець “Білий” зістав
важко ранений, якого більшовики забрали на фіру та повезли
до с. Рошнів, де він по дорозі помер. Перколаба Доня рівно ж
втекла. (Більшовики говорили, що бандеровці вели дєвушку розстрєлювать, а вони відбили).
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Дня 27.10.[19]45 р. 22 більшовики з с. Рошнів (боївка), зробили трус в с. Юрківка, при чому арештували слідуючих дівчат:
1. Гудима Олена (станична)
2. –//– Анна
3. Сенюк Марія.
Цих дівчат передержали три дні в с. Рошнів і випустили.
Дня 28.10.[19]45 р. о год. 8.30, з с. Рошнів в напрям ліса зв.
Шпіль, вийшло 22 більшовики, в якому крився станичний с. Рошнів Сухобокий Дмитро “Соловей”, ур. 1914 р., Бабій Василь,
ур. 1914 р., і Семенюк Мирон, ур. 1924 р. Від самого ранку палили вогонь тому, що було холодно, Семенюк Мирон грав цілий час
на усну гармонію. Більшовики, почувши гру, зайшли недалеко
них, окружили та половили. Всіх трьох половлених пов’язали та
враз з ними пішли лісом, аж до с. Довге. Звідтіля фірами поїхали
до с. Рошнева.
Дня 29.10.[19]45 р. о год. 14, до с. Вільшаниця приїхало
22 більшовики з Рошнева та зробили скок на частину села зв.
Солониця, при чому зловили:
1. Коростіль Дмитро, ур. 1922 р. (стр. сот. “Богуна”, в якого
знайшли 2 кріси).
2. Савчук Дмитро, ур. 1922 р.
3. Ткачук Дмитро, ур. 1927 р.
4. Левандовський Микола, ур. 1925 р.
О год. 18 виїхали до с. Рошнів, забираючи зі собою арештованих.
Дня 31.10.[19]45 р. 22 більшовики (боївка), які квартирували
в с. Рошнів, виїхали до Тисмениці, забираючи зі собою всіх половлених.
2.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 232.
Оригінал. Машинопис.
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“К-151”.

№ 145
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА СС. МИЛУВАННЯ, СТРИГАНЦІ ТА ДОВГЕ
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 7.12.1945 Р.

10 грудня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в [і в щ и н а.]141
Грудень 1945 р.

Справа більшовицької акції
на сс. Миловання, Стриганці
та Довге Тисмен[ицького] р-ну,
дня 7.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.12.[19]45 р. о год. 11, з напрямку Тисмениці над’їхало
два авта більшовиків, які задержалися в с. Миловання коло сільради. З першого авта висіло 15 більшовиків, а авта дальше поїхали в напрям с. Рошнів Тисмен[ицького] р-ну. 15 більшовиків,
які висіли з авта, пішли до школи, звідки під час науки забрали
вчителя та вчительку: Дубницького Дмитра, ур. 1923 р., та Сандило Надію, ур. 1925 р. (східнячка). Запровадили їх до сільради
і припоручили зорганізувати їм виборчу комісію в с. Миловання,
при чому говорили, що людей до цього їм дадуть. До вечора ходили по селі (в частині села коло церкви) говорячи, що шукають
підходячого мужчину на голову сільради та мужчин до виборчої
комісії. Мужчини, почувши це, всі повтікали на інші вулиці села та
поскривалися, користаючи з того, що більшовики ходили тільки
однією вулицею. О год. 16 більшовики зійшлись коло сільради,
де зорганізували собі вечерю, говорячи, що будуть відходити
до Рошнева та так захопила ніч. В цей час з напрямку Тисмениці
над’їхало знову два авта більшовиків, які задержавшись хвилину в Милованні, поїхали дальше в напрямі с. Рошнів. В селі люди
говорили, що тих 15 більшовиків, які були в с. Милованні, поїхали також до с. Рошнів, а вдійсності більшовики з авт позлазили,
злучились з тими 15 більшовиками, що були в селі, а порожні
авта поїхали до Рошнева. Залишені конспіративно більшовики
обложили село заставами, а останні почали ходити попід хати,
підслухуючись під вікнами, в котрих хатах не світилось, та обскакували ці хати, де світилося. Мужчин, що заставали в хаті, без
огляду на вік забирали.
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Цього ж вечора в господарстві Зінько Марти, заскочені
ненадійно більшовиками, впало двох боївкарів СБ Тисмен[и
цького] р-ну “Орел” і “Орленко” (про це окремий протокол).
Крім того, зловили 6 мужчин, яких застали по хатах: Думісь Северин, ур. 1905 р., Татарин Петро, ур. 1905 р., Зінько
Гринь, ур. 1914 р., Моцюк Осип, ур. 1907 р., Вінтоняк Василь,
ур. 1911 р., Гавриш Микола, ур. 1905 р. Також забрали Зінько
Марту, в якої впали вище згадані боївкарі. Разом з арештованими відійшли до с. Рошнева. Всіх мужчин та Зінько Марту другий
день випустили з Рошнева додому. 20 більшовиків, які залишились біля побитих боївкарів, держачи коло них заставу, відійшли
аж другого дня до Рошнева, грозячи, що вивезуть всіх сусідів
Зінько Марти, якщо хтось забере трупів. Вночі знову прийшло
конспіративно 20 більшовиків та заховавшись, сиділи оподалік
господарки, де лежали трупи. Щойно третього дня після випадку, дозволили трупів похоронити.
7.12.[19]45 р. о год. 22, до с. Довге підійшло конспіративно
40 більшовиків з напрямку с. Стриганці. В селі ходили попід хати,
підслухували попід вікна, не заходячи нігде до хати. При тому
обскакували хати: Садівської Тетяни, Садівського Гриня, Протас Петра та Басараб Михайла. В цих хатах переводили труси. О
год. 20 на знак ракети, стягнулись коло сільради та відійшли до
с. Рошнів.
8.12.[19]45 р. о год. 7, до с. Стриганці з Рошнева прийшло
60 більшовиків, з якими прийшов Чмір (голова заготвідділу).
Ходили по вулицях та виготовляли списки виборців, також стягали податок. При тому арештували: Осадца Степанію (учителька), Кабан Ольгу (учителька), Лапінську Надію, Кузенка Мирона, ур. 1908 р. (має книжку), і Вінтоняк Романа, ур. 1916 р. (має
книжку).
Арештованих відвезли до райцентру Тисмениці, звідки по
двох днях випустили, крім Лапінської Надії.
10.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 254-254 зв.
Оригінал. Машинопис.

446

“З-149”.

№ 146
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ “ОРЛА” ТА
“ОРЛЕНКА”, БОЇВКАРІВ РАЙОННОЇ БОЇВКИ СБ,
У С. МИЛУВАННЯ ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ
7.12.1945 Р.
10 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.142
Грудень 1945 р.

Справа: упадок д. “Орла” та
“Орленка”, боївкарів районної
боївки СБ, в с. Миловання
Тисмен[ицького] р-ну,
дня 7.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.12.[19]45 р. вечером, двох стрільців з рай. боївки СБ
Тисмен[ицького] р-ну д. “Орел” та “Орленко” прийшли до с. Миловання і зайшли до Зінько Марти. Договорившись з нею, почали копати в стайні криївку. О год. 21.30 Зінько Марта переходила
з ліхтарнею до стайні, де вище згадані боївкарі копали криївку.
В цей час більшовики, які ходили попід хати, в яких світилося,
переходили недалеко господарки Зінько Марти, помітили Зінько Марту, яка йшла зі світлом до стайні та почувши, що вона там
з кимось говорить, обскочили стайню. Стайня знаходилась під
оборогом, де нагорі було повно соломи. Більшовики обскочивши
стайню, почали кричати: “Виходь”. На цей крик зі стайні вискочила Зінько Марта, а “Орел” та “Орленко” почали зі стайні відстрілюватись. Внаслідок того поранено Зінько Марту, яка втекла до
хати. Більшовики дальше обстрілювали стайню. Внаслідок того
стайня та солома в оборозі почали горіти. Бачучи безвихідне положення, “Орленко” застрілився з пістоля, а “Орла” важко раненого більшовики виволікли з горіючої стайні на подвір’я, де домучили штиками. (Мав 5 дір від штиків). З трупів відразу здіймили більшовики взуття та одяг. “Орленкові” здіймаючи перстень,
зломали палець. Освічуючи густо село ракетами, стягнули інших
більшовиків, які були в селі. Залишаючи 20 більшовиків коло вбитих боївкарів, забрали Зінько Марту та разом з полапаними мужчинами відійшли до с. Рошнева Тисмен[ицького] р-ну. На другий
142
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день Зінько Марту випустили додому. 20 більшовиків, які залишились та держали застави біля трупів, аж на другий день відійшли до Рошнева, грозячи, що вивезуть усіх сусідів Зінько Марти, якщо хтось забере трупів. Уночі знову прийшло конспіративно 20 більшовиків та заховавшись, сиділи оподалік господарки,
де лежали трупи. Щойно третього дня після випадку, дозволили
трупів похоронити.
10.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 327.
Оригінал. Машинопис.
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“З-149”.

№ 147
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОПАГАНДИВНОЇ
АКЦІЇ, ПРОВЕДЕНОЇ БІЛЬШОВИКАМИ
В С. ЛЯЦЬКЕ ШЛЯХЕЦЬКЕ (ЛИПІВКА)
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 21.12.1945 Р.

28 грудня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа пропагандивної акції,
проведеної большевиками
в с. Ляцьке Шляхоцьке
Тисмен[ицького] р-ну,
21.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
21.12.[19]45 р. о год. 10, до с. Ляцьке Шляхоцьке приїхало
автом 40 большевиків з Отинії та привезли зі собою тіло вбитого
“Залізняка”, яке скинули з авта серед села на роздоріжжю. Після
того розбіглись по селі та зганяли людей на мітинг, на якому говорили про “Залізняка”, запитуючи людей, чи не пізнають його.
Бесідник казав: “Ми вже унічтожили всіх бандеровців, здєсь “Залізняк”, а в с. Довге розірвались гранатами 8 провідників, самі
районові та повітові. Не буде жодної самостійної України, існує
тільки радянська Україна”. Після мітингу припоручили голові
сільради дати цивільну стійку коло забитого “Залізняка” та казали, щоб труп лежав на роздоріжжю два дні.
22.12.[19]45 р. до села зі Станиславова приїхав таксівкою
невідомий партієць в цивільному одязі, який перевів мітинг в
справі виборів та зорганізував в селі стрибків, яким дав завдання хоронити село від “бандитів” та держати порядок в часі виборів. Стрибків організував з мужчин, демобілізованих з ЧА та поворотців з Німеччини. Після мітингу цей партієць запитав голови
сільради, що говорить населення про вбитого “Залізняка”, на що
голова сільради відповів, що тішуться. Партієць відповів: “Але
чомусь я цього сміху не бачу”. О год. 16 большевики, забираючи
тіло забитого “Залізняка”, від’їхали.
28.12.[19]45 р.
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ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 277.
Оригінал. Машинопис.
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№ 148
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ, ПРОВЕДЕНОЇ
БІЛЬШОВИКАМИ В С. ПШЕНИЧНИКИ
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 21.12.1945 Р.
30 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа акції, проведеної
большевиками в с. Пшеничники
Тисмен[ицького] р-ну,
дня 21.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 21.12.[19]45 р. о год. 21, з напряму с. Хом’яківки до
с. Пшеничники прийшло 40 большевиків, разом з вождиєм “Лемком”. В селі, розділившись на малі групки, ходили підслухувати попід хати. В той час у Стефанюк Андрія, в якого відбувались
вечерниці, була б. сан. “Слава”. До хати, де відбувалися вечерниці, прибіг хлопчина, який повідомив, що в селі є большевики.
“Слава” перейшла до хати Стефанюк Онуфрія та почала прясти. В кілька хвилин по її приході, прибігли до хати большевики,
які арештували “Славу” та цього господаря (Стефанюк Онуфрія,
демобілізованого з ЧА). По дорозі, ведучи арештованих, стрінули двох мужчин, які мали документи, та стягнули з них чоботи. В
сільраді “Славу” пізнав “Лемко”, який ствердив, що вона була санітаркою в сотні “Гамалії”. О год. 2 большевики з арештованими
виїхали до райцентру.
30.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 271.
Оригінал. Машинопис.
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“З-149”.

№ 149
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО
ТЕРОРУ ПІД ЧАС ВИБОРІВ У С. ДОВГЕ
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 10.02.1946 Р.
20 лютого 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.143
Лютень 1946 р.

Справа большевицького
терору під час виборів в
с. Довге Тисмен[ицького] р-ну,
дня 10.2.1946 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.2.[19]46 р. о год. 6 (моск. час), в с. Довге розпочалися вибори. До год. 12 населення не сходилося до виборчої
дільниці. О год. 12 до с. Довге приїхали большевики танком,
їздили вулицями села та зганяли населення до виборчої дільниці. При тому непокірних людей били буками та стріляли крісами
понад голови. Побили тяжко трьох людей: до хати Буга Петра
прийшло 4 большевиків та спитали, скільки в нього дітей. Буга
відповів, що є в нього один син Осип, літ 25, який пішов голосувати. (Син вдійсності скрився на стриху в соломі). Тоді один з
большевиків, ст. сержант, кинувся з лайкою до Буги, називаючи
його бандитом, почав бити рукою по лиці, звалив до землі, копав ногою та бив прикладом. Опісля два рази вистрілив з кріса в
стелю, викинув Бугу надвір, де знову побив його прикладом кріса. Большевики, які залишились в хаті, вивели його жінку Марію
Бугу та обоїх погнали до виборчої дільниці. У виборчій дільниці
дали їм до рук бюлетні та примусили кинути до урни. Двох енка
ведистів зайшли до Протас Насті ж. Дмитра та спитали, чому не
іде голосувати. Протас відповіла, що не може залишити хату, бо
чоловік ще не вернувся з голосування. Коли Протас пустилася виходити з хати, большевики кинулись до неї та почали бити
буком, куди попало. Протас Настя пробувала втікати, тоді один
з большевиків повалив її на землю та вдарив її так сильно прикладом по голові, що Протас впала на землю з розбитою головою. Опісля почав копати її ногами та качати по подвір’ю. В той
час прискочив другий большевик, який бив Настю нагайкою до
143
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непритомности. Непритомну Протас Настю большевики притягнули до криниці, а коли Протас прийшла до притомності, казали
її обмитися та повели до гурту налапаних вже людей. До Грабко
Тетяни ж. Петра також о год. 12 прийшло 5 енкаведистів, називаючи Грабко брутальними словами, спитали, чому не йде голосувати і де її чоловік. Грабко відповіла, що чоловіка нема. (Чоловік Грабко Тетяни, щоб не йти голосувати, скрився в лісі). Один
з енкаведистів, загрожуючи її пістолею, сказав, [що] чоловік утік
у банди. Грабко відповіла: “Ви самі бандити нападаєте [на] мою
хату”. Ст. лейт. кинувся до Грабко та почав бити її нагайкою, куди
попало, і після [сказав] відшукати чоловіка. Грабко Тетяна144 відмовилася, кажучи, що чоловіка в мене нема, а голосувати я не
піду, бо ви мене побили так, [що] рушитись не можу. Ст. лейт. називаючи Грабко Тетяну бандиткою, наказав енкаведистам обернути її очима до стіни та крикнув: “Разстрелять бандитку!” Один
з большевиків стрілив з кріса в стелю. Грабко зчинила сильний
крик. Большевики взяли її та насилу випхали на вулицю, звідки
повели до виборчої дільниці.
20.2.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 38, арк. 200.
Оригінал. Машинопис.
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У тексті: Настя.

“В-141”.

№ 150
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО ТЕХНІЧНОГО РЕФЕРЕНТА СБ
“КОРНІЄНКА” ТА БОЇВКАРЯ СБ “МОРОЗЕНКА”,
У КРИЇВЦІ В ЛІСІ Т.ЗВ. ДУБРОВА БІЛЯ С. ДОВГЕ
ТИСМЕНИЦЬКОГО Р-НУ 15.02.1946 Р.
Березень 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.145
Березень 1946 р.

Справа смерти рай. тех. реф.
СБ “Корнієнка” та боївкаря СБ
“Морозенка”, в криївці в лісі
т.зв. Дуброва біля с. Довге
Тисмен[ицького] р-ну,
дня 15.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 15.2.[19]46 р. большевики в числі 30 осіб з Устя Зеленого, переводили від 8 год. ранку розшуки в лісі Дуброва над
Дністром, біля с. Довге Тисменицького р-ну. Переходячи лісом, стріляли з крісів та папашок. В цьому лісі крилося 19 мужчин зі с. Довге: Грабко Василь с. Семена, Буга Михайло, Протас
Василь, Обач Осип, Петрів Василь, Грабко Михайло с. Петра
(б. станичний с. Рошнів Тисмен[ицького] р-ну), Самолюк Михайло, Собецький Григор, Протас Василь с. Михайла, Протас Осип
с. Михайла, Петрів Михайло с. Петра, Петрів Панько с. Дмитра,
Собецький Василь, Сомнюк Володимир, Протас Олекса с. Мартина, Зольган Василь, Протас Дмитро с. Василя, Протас Петро,
Протас Василь с. Василя.
Грабко Василь с. Семена, Протас Василь, Грабко Михайло
с. Петра і Собецький Григор, почувши стріли у лісі, вискочили з
криївки, боячись, щоб большевики не віднайшли їх по залишенім на снігу сліді. Вище згадані пішли повідомити тих, що були в
інших криївках в цьому ж лісі. Всі 19 мужчин повилазили з криї
вок, поділились на дві групи: одна з груп пішла до с. Довге, а
друга на поле в напрямі с. Стриганці. Большевики за слідом на
снігу знайшли 4 криївки, з яких повтікали вище подані мужчини.
145
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З криївок забрали харчі, запалили солому та о год. 15 вернули
через Дністер до Устя Зеленого. Увечір цього самого дня зійшлися у вербах над Дністром, під лісом Дуброва, вище подані
мужчини. Тут вони стрінули рай. тех. реф. СБ “Корнієнка” і його
боївкаря “Морозенка” і “Веселого”, що прийшли забрати харчі,
перед тим замовлені у Грабка Василя с. Семена. При тому пере
дали йому записку до рай. реф. СБ “Помсти”, яку Грабко Василь мав слідуючого дня передати Калин Василем до “Помсти”.
Замовивши знову у Грабка харчі, о год. 18.30 відійшли понад
Дністер, в напрямі того місця, де у віддалі один і пів км була
криївка, в якій вони сиділи. Місцеві мужчини, які були на цій стрічі, пішли спати до криївки, на поле т.зв. Курманівка, а Грабко Василь с. Семена пішов у село, кажучи, що не піде разом з ними
спати, бо слідуючого дня большевики можуть робити облаву на
ліс і на полі. На місці цієї стрічі “Корнієнко”, “Морозенко” і “Веселий” стрічалися три рази з Грабко Василем с. Семена, Протас
Петром с. Мартина і Грабко Михайлом с. Петра, передавали їм
противиборчу літературу та летючки, а від них забирали замовлені харчі.
16.2.[19]46 р. о год. 9 рано, коло 30 большевиків з Устя
Зеленого перейшли через Дністер та розділились на три групи. Перша група пішла під ліс, від с. Довге, друга від Дністра, а
третя від ліса т.зв. Спасівка. Перша група, що йшла від с. Довге,
стрінула під лісом Совтуса Василя с. Дмитра і Кашалабу Василя
с. Михайла, які в той час їхали в ліс за дровами. Совтуса Василя
забрали большевики зі собою, а Кашалабу Василя з фірою завернули до с. Довге, наказуючи йому повідомити жінку Совтуса
Василя, щоби принесла з гарнізону зі с. Довгого посвідку для
свойого чоловіка, до гарнізону с. Устя Зелене. Совтуса Василя
водили большевики зі собою по лісі біля 2 годин. Переходячих
лісом зі Совтусом Василем большевиків бачив о год. 11 Совтус
Григор с. Михайла. В цей сам час було чути крісові стріли і вибухи гранат, в тім напрямі, де знаходилась криївка “Корнієнка”.
Совтус Василь пізніше став смертельно ранений стрілами зі
середини криївки, з якої відстрілювалися “Корнієнко” і “Морозенко”. О год. 13 забрали большевики з поля під лісом […]146
[3.1946 р.]
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 376.
Оригінал. Машинопис.
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Документ без закінчення.

[“142”]

Товмацький (Тлумацький) район (ч. 7) (№ 151-183).
№ 151
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАНЬ У
С. ОЛЕШІВ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
17.07.1945 Р.
20 липня 1945 р.
Р.31.

Справа арештувань в с. Олешів
Товмацького р-ну в дні 17.7.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Cерпень 1945 р.

П Р О Т О К О Л.
Дня 17.7.[19]45 р. о год. 10, до с. Олешів до фабрики вапна
заїхали на одній машині 5 НКВД-истів. Півгодини пізніше з сусіднього с. Остриня надійшло ще 30 більш[овиків]. Зайшли до сільради, жадаючи, щоб до 2-ох годин було готових 10 підвод і пішли в село, розпитуючи по дорозі, де мешкає заготівщик збіжжя
Німий Дмитро. По дорозі стрінули йдучого дорогою “Овада”, що
побачивши більшовиків, почав утікати, та забіг на подвір’я господаря Пазюка Івана. Більшовики розділились на дві групи, обступили забудування і найшли “Овада”, якого почали зараз допитувати, хто він такий. Цей почав пояснювати, що йде з Німеччини і
в цього господаря по дорозі перебуває. В “Овада” зробили трус
та знайшли якісь папери, а тоді почали бити, грозячи, що вб’ють,
якщо він не признається. На той час інші більшовики перетрусили всі будинки і на стриху хати знайшли підр. госп. “Рися” і ще
одного боївкаря. Їх обох пов’язали сильно дротом і сильно били.
В міжчасі відкрили більшовики бункер, з якого витягнули кулемет
“Дехтярова”, одну ППШ і один кріс, два синьо-жовті прапори та
бібліотеку місц. читальні. Книжки подерли та порозкидали, “Овадові” почепили прапор на плечі і всіх трьох повели до сільради,
де знова почали сильно бити. “Овад” в повний […] сказав: “За
що мене б’єте, я ж вам показав бункер”. Тоді один енкаведист
сказав: “Ти, с… сину, чому не прийшов сам до району і не зголосив сам, але аж тепер, як ми тебе зловили, хочеш бути гарний?”
При цій розмові був присутний голова сільради.
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Господарство Пазюка зліквідували цілковито, забираючи
2 коні, корову, ялівку, безрогу, хатну обстановку, живий та мертвий інвентар, та одяг.
Забираючи зі собою половлених, від’їхали до Острині (село
2 км від Олешева).
20.7.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 29.
Оригінал. Машинопис.
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“М-149”.

№ 152
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА ЛІС У С.
БУКІВНА ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
30 липня 1945 р.
Р.31.

Справа облави на ліс в
с. Буківна Товмацького р-ну.

Т о в м а ч ч и н а.
Cерпень 1945 р.

П р о т о к о л.
Дня 26.7.[19]45 р. о год. 10, до ліса, положеного між сс. Буківна, Стриганці, Миловання і Юрківка заїхало 60 більшовиків з
відділу НКВД в Тисмениці двома машинами. Залишаючи машини
під лісом, пішли головною лінією в ліс, час від часу пострілюючи
в лісі.
Під той час в лісі квартирував відділ УПА під ком. “Ч”. Застава відділу повідомила командира про зближаючихся більшовиків
і цей дав наказ відступити та зайняти догідне до оборони становище. Не запримічений більшовиками, відділ відступив.
Більшовики не запускались глибоко в ліс, зайшли тільки до
давно покинутих колиб стриганецького куща, спалили їх, накидали гранат та постріляли до знищених земляних кухонь, походили якийсь час по лісі, зриваючи черешні та збираючи суниці, і о
год. 13 вибралися з ліса, всіли на машини і від’їхали до с. Довге
Тисмен[ицького] р-ну.
В Довгому чванилися, що вбили багато бандерівців в лісі.
30.7.1945 р.

“М-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 119.
Оригінал. Машинопис.
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№ 153
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА
СС. БУДЗИН, ДЕЛЕВА І ПРИСІЛОК СУХОДІЛ
С. ДОЛИНА ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
3 серпня 1945 р.
Р.31.

Справа облави на сс. Будзин,
Делева і присілок Долини
Суходіл, Товмацького р-ну.

Т о в м а ч ч и н а.
Cерпень 1945 р.

П р о т о к о л.
Дня 28.7.[19]45 р. 60 більшовиків зі спецвідділу зі Стани
славова і 10 стрибків з Товмача над’їхали в сторону с. Будзина.
Зі собою мали 9 фір та одну кухню. 40 більшовиків і 10 стрибків
поїхали з кухнею і 8 фірами до Будзина, а 20 більшовиків з одною
фірою до прис. с. Долина Суходіл.
До Будзина заїхали тихо, розтаборилися над Дністром і купалися там до полудня. В 11 год. вернули до села та почали
переводити розшуки за бандерівцями.
Цих 20 в прис. Суходіл перевели сильні розшуки в кількох
господарів. В Крижанівського Олекси, ур. 1892 р., якого син був
в боївці “Блакитного”, а зараз криється вдома, шукали криївки,
однак нічого не знайшли. В Шкварчик Анни, ур. 1880 р., шукали
по стрихах в стайни, звідки викидали всю солому з-під худоби, по
скринях, не знайшли нічого, тільки 1 л горілки і півлітри меду, що
забрали зі собою. А коли господиня питала, чого шукають в скрині, відповіли: “Нам нада”, тоді господиня сказала: “Добре про вас
співають, що людям скрині розбивають, шукають бандьори”. В
Павлюка Федя, ур. 1915 р., що криється, шукали найсильніше та
знайшли під ліжком порожню криївку. Запитали жінки, хто і на що
це копав, а вона відповіла, що там ховала домашні речі перед німцями. На питання, де її чоловік, відповіла, що забрали німці, а звідки має малу дитину, відповіла, що від червоноармійця. Не договорившися відійшли. В Павлюк Наталки найшли півлітри горілки, яку
забрали. В полудне вибралися всі до Будзина.
В Мостиськах, прис. Делеви, що лучиться з Будзином, забрали поляка Томків Осипа, ур. 1901 р., що не крився. Його забрали до Будзина.
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В Будзині робили сильні розшуки в Готюр Івана та не
знайшовши нічого, зголосили командирові, який сказав: “Йдіть
і шукайте там, де я вам казав, під возівнею в трісках”. Більшовики вернули і в означеному місці найшли вентилятор бункра,
до якого почали кричати, щоб вилазили з бункра. З бункра виліз Готюр Іван і більшовики сильно його збили, аж до нестями.
Опісля забрали його до сільради, де знова знущались над ним.
О год. 13 до с. заїхала машина, на яку скидали пов’язаних Готюр
Івана і Томкова Осипа, і відвезли до Товмача.
Досвіта слідуючого дня 30 більшовиків і 3 фіри поїхали до
с. Делева. Обставили село заставами, а самі ввійшли в село та
почали будити господарів і переводити розшуки. Один енкаведист зайшов до Ціняк Ілька, ур. 1880 р., що був арештований
зимою за сина, що служив стрибком, а пізніше втік і крився, та
спитав його, хто розбив молочарню в селі. Цей відповів, що бандерівці, яких було понад тисяча.
Більшовики, походивши по селі, наївшись, вернули в полудне до Будзина.
В Будзині скликали більшовики мітинг, на якому говорили
про здачу всякого рода контингентів. Між іншим сказали таке:
“Ми знаємо, що вашу молочарню розбили бандити з Одай, а
ваші бандити ходили до Одай розбити тамошню молочарню”. На
цьому мітингу назначили закладниками Готюра Петра, Гуштепа
Миколу, обох українців, та Генсіцького Петра, поляка.
Дня 30.7.[19]45 р. більшовики повели сильні розшуки по
господарствах і городах прис. Мостиська, де знайшли бункер в
стайні, з якого витягнули Шинківського Івана, ур. 1903 р., симпатика, якого сильно побили і забрали чоботи, зимову шапку та півлітри горілки, та зв’язаного відставили до Будзина, звідси машиною до Товмача. Сильні розшуки за бункром перевели, вертаючи
кілька раз на подвір’я в Ковбас Івана, одначе нічого не знайшли,
хоча перекопали майже все подвір’я. Цього дня о год. 21, взявши з Будзина 5 фір та виладувавши всі фіри награбованим майном, виїхали через села Живачів, Петрів, Ісаків і Сокирчин, грабуючи по дорозі харчі, головно безроги, за Дністер до с. Монастирок. Дня 31.7.[19]45 р. о год. 24, вернули всі над ліс Данчицю
біля с. Долина, відпустили тут фірманів зі с. Будзин домів, а самі
поїхали до с. Делева.
3.8.1945 р.
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ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 110.
Оригінал. Машинопис.
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№ 154
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА С. ОЛЕША
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
5 серпня 1945 р.
Р.31.

Справа облави на с. Олеша
Товмацького р-ну.

Т о в м а ч ч и н а.
Cерпень 1945 р.

П р о т о к о л.
Дня 28.7.[19]45 р. о год. 3 рано, на с. Олешу наскочило
50 більшовиків, в тому числі 12 стрибків. В село зайшли від сторони с. Живачів дуже тихо й непомітно. В селі зараз почали робити розшуки по господарствах, перетрушуючи майже всі господарські будинки в кожному господарстві. Під час цих розшуків
злапали двох братів Стринаглюків, Ярослава, ур. 1922 р., і Василя, ур. 1926 р. Першого, що виказався книжкою, одержаною при
зголошенню, пустили змісця, а другого забрали з собою і пізніш
відставили до Товмача, де працює фізично в [РО] НКВД. Цей
служив уже два місяці стрибком, після чого втік додому і крився.
Біля полудня скликали мітинг, на якому говорили про сплату позики, здачу контингентів, питаючи при тому, хто поперед
нього дня робив в селі мітинг. Люди відповідали, що було дуже
багато якогось війська, яке зігнало ціле село на мітинг. Більшовик розкричався тоді: “На бандерівські мітинги маєте все час ходити масово і сидите там, аж поки вас не розганяють, а на наші
посилаєте стариків та дітей. Всі ви однакові, бандерівським духом підшиті. Що доброго зробили для вас бандерівці? Розбили вам молочарню і тепер мусите носити молоко аж до Товмача, здирають з вас харчі і одяг, а нічого не дають. Всіх, хто ще не
зголосився, не пощадимо, а розстріляємо, а тих всіх, що їх під
держують харчами і одягом, чи в інший спосіб, повивожуємо, а
маєтки їх поконфіскуємо”. Вечером заночували більшовики в
місцевій школі.
Ранком слідуючого дня 20 більшовиків подалися лісовою
доріжкою до прис. с. Олеша Соколів. Йдучи лісом, почули гамір
в ярі, окружили ярок і застукали там трьох братів Кушніриків:
Дмитра, ур. 1905 р., Степана, ур. 1919 р., і Федора, ур. 1922 р.
Цей останній був арештований ще в лютому б.р. та по дорозі до
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Коломиї втік з поїзду і крився вдома. Перших двох втекли перед
більшовиками, а третього ранили в ногу, а пізніше розірвали гранатою. З убитого стягнули чоботи і пішли до присілка, де нахвалялися, що вбили трьох бандерівців в лісі. Сяк-так пошукавши та
наївшися по господарях, пішли до другого присілка Свинилів, де
злапали двох мужчин: Найду Михайла, ур. 1928 р. (умово хворий), і Рамчук Василя, ур. 1929 р. (подався з 1930 р.). Обох їх зараз випустили.
В присілку ходили по хатах, наказуючи здавати різного рода
контингенти. Одну з хат (“Сокола” – боївкара рай. спецгрупи),
що стояла пусткою, здемолювали, а його сусіда Будзановського випитували, чия це хата, чи не бандерівська. Цей вияснив, що
мужчини там немає, а жінка вибралась до Товмача. По полудні
вернули назад до Олеші. Ці, [що] остали були в селі, робили розшуки цілий день, однак без успіхів.
Дня 30.7.[19]45 р. стягали більшовики в селі позику, контингенти та провіряли документи мужчин. Стягнувши 8.000 карбованців позики, заночували знова в селі.
31.7.[19]45 р. 25 більшовиків подалися розстрільною полем
в напрямі присілка Свинилів, опісля в напрямі с. Одаї, та не доходячи до Одай, вернули також розстрільною назад до Олеші.
Ці, що остали були в селі, перешукували городи і поблизькі поля.
Того дня заночували ще раз в селі та о год. 2 по півночі вибралися тихцем зі села в сторону с. Ісаків.
1.8.[19]45 р. до села з Товмача приїхало фірою двох старшин. Заїхали під будинок сільради і там кілька годин чекали, нікому нічого не говорячи. Біля 14 год. від сторони с. Ісаків надійшло
розстрільною 50 більшовиків, а 6 фір їхало дорогою. Більшовики
підсунулися до крайних хат частини села Швабівка, віддаленого
від центра, переводячи сильні розшуки по всіх господарствах.
Не знайшовши нічого, зійшли о год. 17 до села та зажадали від
голови сільради харчів на 3 дні, а коли цей виправдувався, що
трудно, бо населення перетяжене, більшовик сказав: “Коли є
бандерівцям, то мусить бути і нам”. В селі заночували, а опівночі
незамітно вибралися в незнаному напрямі (мабуть до Товмача).
5.8.1945 р.
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ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 111.
Оригінал. Машинопис.
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№ 155
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ В СС. БРАТИШІВ, АНТОНІВКА І НИЖНІВ
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
11 серпня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.147
Cерпень 1945 р.

Справа більшовицької акції
в сс. Братишів, Антонівка і
Нижнів Товмацького р-ну.
П р о т о к о л.
Дня 25.7.[19]45 р. о год. 20, до с. Братишів прийшло
50 більшовиків з невідомого напрямку. Розійшлися по селі, почали перевіряти людей, вертаючих з поля. Між іншими вертав
також заст. ком. куща “Мамай”, якого більшовики спитали за документ. Він показав їм записку, що є з с. Антонівки. Більшовики
ходили з ним по селі, питаючи всіх стрічних, чи знають його і чи
він дійсно з Антонівки. В кінці зайшли з ним до місцевої вчительки, яка сказала, що такого не знає, отже мусить бути з Антонівки.
А що “Мамай” є уроджений 1903 р., виглядає на старого, то його
в кінці пустили додому. Більшовики заночували у госп. Федишина Василя.
Слідуючого дня скликали в селі мітинг, на якому говорили головно про бандерівців, розговорюючись широко про ком.
“Орлика”, обіцяючи йому прощення, а навіть посаду командира, якщо лише добровільно зголоситься. В противному випадку
спалять ціле село, а людей вивезуть в Сибір. Зазначували, що
знають і так про всіх бандерівців, наводячи факт вчорашної стрічі
з “Мамаєм”, якому з огляду на сумерк вдалось викрутитися, але
вони ще його зловлять. Згадували також про здачу контингентів
всякого рода, бо опірним поконфіскують все майно. Того дня заночували в селі. Слідуючого дня 27.7.[19]45 р. ходили по полі,
перевіряючи працюючих там селян. Частина з них переодяглась
по-цивільному і ці ішли скоріш, нібито до роботи, пробували по
полі полоти, в’язати і жати. Нараз ці ніби робітники почали кричати, що йдуть більшовики і утікати до ліса. За якийсь час дійсно
надійшли решта [о]зброєних більшовиків, розпитуючи людей,
147
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де ділися ці бандерівці, що недавно тут працювали. Кричали на
людей, що ті покривають бандерівців і їм помагають. Такі комедії тривали майже цілий день. На полі заарештували тоді Козака
Михайла, ур. 1915 р., і Халак Марію з Олешева, яка перебувала
тут в своєї сестри. По двох днях її випустили.
Дня 30.7.[19]45 р. перед полуднем доїхало ще з Товмача
25 більшовиків, які майже щодня роз’їздились по сусідних селах
Нижневі та Антонівці, натискаючи всюди за контингент та переводячи труси по селах та полях. Квартирували стало і ночували в
Братишеві.
Дня 7.8.[19]45 р. о год. 3, 8 перебраних в різні уніформи,
навіть з тризубами на шапках, більшовиків вийшли з Братишева і
подалися до присілку с. Нижнів Бушкалик. Там зайшли о год. 5 до
Делятинського Гриця, укр., ур. 1890 р., та просили, щоб він дав
їм їсти, бо вони відбилися після бою з більшовиками від відділу
“Орлика”, з яким шукають зв’язку. Питали також, чи він не знає
місця постою відділу, просили, щоб він дав їм два хліба і дещо до
хліба на дорогу і для хлопців, які також голодні. Господар відповів, що про ніякий відділ не знає. На питання, чи є в Нижневі більшовики, відповів, що в Нижневі нема, але є в Братишеві, де збирають контингент. “То ви даєте більшовикам контингент?” – спитав один більшовик. Господар зорієнтувався, що це більшовики і
усунувся з подвір’я. Більшовики зайшли тоді до Грижак Катерини ж. Дм., ур. 1926 р., граючи дальше комедію. Ця дала їм снідати. По сніданні почали просити господиню, щоб вона дала їм
зв’язкових дівчат, які запровадили б їх до “Орлика”. Господиня,
не підозріваючи нічого злого, назвала їм трьох дівчат, а це: Вінтоняк Марію, Віконську Марію і Грижак Катерину. Тоді більшовики
післали її, щоб вона згаданих дівчат привела. Вона пішла, одначе
по якомусь часі вернула сама без дівчат, бо тих не застала вдома. (Ці дівчата криються). Більшовики перебули в цеї господині
цілий день аж до вечора, а вечером просили її, щоб вона пішла
з ними до Братишева і там нав’язала їх з тамошньою курієркою.
О год. 22 запровадила вона більшовиків до Братишева, до Рибчин Параски д. Луця, ур. 1921 р., та її вдома не застали, тільки її
мати, яка сказала їм зайти до Палюги Насті д. Івана. Йдучи дорогою до Палюги Насті, більшовики собі вголос підсвистували.
Ця ще не спала, хоч в хаті було темно, чула їхню поведінку і зорієнтувалась, що це не свої хлопці, а більшовики. Тому, коли Грижак Катерина збудила її і сказала, щоб вона завела цих “хлопців”
до “Орлика”, ця відмовилась, що ніяких орликів не знає, нікого
ще не водила і тепер не поведе. Більшовики почали сварити її,
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називати комуністкою та грозити, що розстріляють. Вона сказала тоді, що втече до більшовиків. Тоді більшовики наказали
їй, щоб вона завтра винесла снідання для них до ліса на Загір’ю
(прис. Братишева). Дівчина відповіла, що не винесе. Більшовики
відійшли до ліса, а Грижак Катерині сказали, щоб вона завтра пошукала цих трьох дівчат з Нижнева та привела до себе, а вони
о год. 14 прийдуть до неї. Вертаючи додому, стрінула Грижак
Катерина жандармерію з відділу “Богуна” та оповіла їм цілу подію. Ці жандармеристи були вже в Делятинського Гриця і знали, що це перебрані більшовики шукають зв’язку з “Орликом”.
Сказали Грижак Катерині, що вона впала жертвою обману і в
додатку всипала дівчат. Грижак К. не йшла вже додому, а скрилася. Більшовики сиділи в лісі до год. 10 і стрінули там під лісом
Головатого Кирила, ур. 1914 р., якому сказали, що відбились від
групи “Орлика” і вже 3 дні нічого не їли та просили його, щоб він
вислав з села дівчат з харчами. Цей пішов до села і переказав це
Цар Насті, яка зібрала два боханці хліба, яєць і яблок, та пішла зі
своєю молодшою сестрою Катериною під той ліс жати. Там стрінули дівчата Шкварок Марію, яку просили, щоб пішла відшукати
хлопців. Вона пішла в ліс, бачила свіжі сліди, але в лісі нікого вже
не було. Дівчата вернули з харчами додому.
Більшовики тим часом пішли до Грижак Катерини, якої дома
не застали, чекали на неї і дівчат від год. 2 до 9 вечером, і без нічого відійшли до Братишева. Від тоді більше ніхто не стрічав цеї
“відірваної від “Орлика” групи”.
Дня 9.8.[19]45 р. заарештували більшовики в Братишеві
Палюгу Настю і Рибчин Параску. Дня 10.8.[19]45 р. заарештували Семенів Василя, ур. 1916 р., що працює в зал. верстаті в
Станиславові, має броніровку і приїхав тепер на відпустку. Дня
11.8.[19]45 р. скликали більшовики усіх десятників у Братишеві і
від год. 15 до год. 2 по півночі конферували з ними про “Орлика”.
В Антонівці заарештували Лірник Катерину, в Загір’ю Церковну Палагну.
Більшовики квартирують в Братишеві дальше. Ходять по полях і лісах. Це має бути спецвідділ з Бучача, яким командує Комаров, якого завданням зловити “Орлика” живим.
11.8.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 118-119.
Оригінал. Машинопис.
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№ 156
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
АКЦІЙ У СС. ОЛЕША, ДОЛИНА, ДЕЛЕВА І БУДЗИН
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
12.08.1945 Р.
17 серпня 1945 р.
Р.31.

Справа більшов[ицьких] акцій в сс.
Олеша, Долина, Делева і Будзин
Товм[ацького] р-ну, в дні 12.8.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
12.8.[19]45 р. о год. 8, до с. Олеша заїхало одною машиною і
6 фірами 40 більшовиків і 20 істребітелів. Машина їхала головною
дорогою з Озерян, а фіри пільною з Грушки. Не доїздячи до села,
перевірили ліс Братів, в якому нікого не найшли. О год. 9 вже були
всі в селі, де розділилися на 3 групи: 8 машиною поїхало до с. Долина, 20 на 4-ох фірах до с. Делева, а решта остала в Олеші.
Ці, що остали в Олеші, ходили по селі та стягали контингенти
збіжжя і ярини. В Долині скликали мітинг, на якому виступав секр.
РПК Шептекіта. Він упоминав, щоби люди давали скоро контингенти державі. “Бандерівцям ліпше йде збірка контингентів, вони
сидять собі у лісі і вигадують якусь “самостійну”. “А я також українець і хочу України, але радянської”. “А самостійної як не було, так
і не буде, так як з цієї баби не буде вже молодиці”, при тих словах вказав на якусь старшу вже жінку. “А я ще хочу віддаватися”,
сказала зачеплена баба. “Ми ще на неї вінок положимо”, додали
другі збоку і на залі почався веселий шмер, переплітаний дотепами. Збитий з пантелику Шептекіта закінчив мітинг. Після мітингу
Шептекіта з Тугаєм Василем, який є головою допомоги родинам
червоноармійців, зайшли на обід до Гриніва Станислава, родича
з Олеші, який після перших визвольних змагань [19]18-[19]20 рр.
остав був на Україні і там оженився (в Олеші мав першу жінку і
сина), і в 1941 р. вернув враз з другою жінкою-східнячкою до Олеші. При обіді розпитували про бандерівців, а коли Гринева-східнячка запитала, хто такі бандерівці, то Шептекіта148 вияснив їй, що
це такі люди, що “кожний хоче свого”.
148

У тексті: Вербняк.
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Після обіду виїхали всі з Долини до Делеви, де вже цих 20,
що попередньо туди виїхали, здирали контингент. В Делеві скликали також мітинг, на якому м.ін. Шептекіта казав носити масло
і гроші до Товмача, щоб не забрали бандерівці. Після мітингу
Шептекіта з кількома більшовиками заходив до місцевого вчителя Іванціва Дениса та до місцевої вчительки-східнячки, що залишилась тут в селі ще від 1941 р. і вийшла заміж за місцевого
хлопця Ковбас Івана і тепер вчителює. В неї обідали вдруге і дов
ший час розмовляли.
О год. 14 всі більшовики виїхали з Делеви, одні машиною до
с. Одаїв, а другі фірами до с. Будзин.
В Будзині припоручили людям, щоби до трьох днів зложили контингент і о год. 15 виїхали до Одаїв. В Одаях стягали контингент, а 15 з них поїхали до с. Горигляд, де напились горілки з
місцевими стрибками і вернули назад до Одаїв. З Одаїв о год. 17
вернули всі до Олеші, а звідсіль о год. 18 через Яцівку до Товмача.
Того самого дня о год. 16, до Олеші приїхало з Живачева
Обертинського р-ну 9 більшовиків на конях, які переїхали краєм
села і подалися полем в сторону Ісакова. На полі стрінули 4-ох
стрільців: “Беркута”, “Галича”, “Грізного” і “Цвіркуна”. Більшовики їх заатакували і вони розбіглися в різні сторони. Більшовики гнали за кожним зокрема. Хлопці відстрілювались, при чому
ранили двох більшовиків. Під час погоні став ранений “Галич”,
якого більшовики забрали з собою і він по дорозі до Ісакова помер. Решта хлопців втекли.
17.8.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 129.
Оригінал. Машинопис.
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№ 157
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ СКВ У
С. ГОРИГЛЯДИ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
13.08.1945 Р.

20 серпня 1945 р.

Р.31.

Справа акції СКВ в с.
Горигляди Товм[ацького] р-ну,
дня 13.8.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
13.8.[19]45 р. о год. 22, СКВ під ком. “Я” в силі 8 стр. і 4 стр.
зі спецгрупи зробили наскок на стрибків в Гориглядах.
Відділ переправився через Дністер і непомітно підійшов під
село, розкладаючи стійки по головних дорогах. В першу чергу
відвідали хлопці місцевого фінагента, якого застали п’яного в сусідньому оборозі. Він сей час протверезився і віддав всі зібрані з
села гроші та упередив, що в селі є 4 більшовики і 1 совітка. Відділ подався в їхню сторону. Саме в той час один місцевий стрибок по-п’яному найшов на нашого стійкового, який хотів його
задержати. П’яний стрибок почав відбезпечувати гранату та в
той час пролунав стріл стійкового і стрибок повалився на землю.
Стріл цей заалярмував село і всі більшовики та стрибки повтікали з села по городах та полях.
Відділ тим часом зліквідував молочарню та канцелярію сільради, в якій знищено всі папери і документи та образи. По скінченні роботи відділ відійшов з села без перешкод о год. 1 по півночі. По більшовиках і стрибках слід застиг.
Доперва рано о год. 6, посходились всі до села, а більшовики сиділи в лозах до год. 9 та переконавшись, що бандеровців
вже нема, пішли до ріки купатися. До Дністра надійшли стрибки,
а думаючи, що це бандеровці, почали до більшовиків стріляти.
Більшовики в купелівках повтікали на другу сторону ріки та аж до
с. Будзин, а совітка забігла аж до Олеші, де заалярмувала квартируючу там близько сотню більшовиків, що стягали там контингент, кажучи, що за нею гонять бандеровці. Більшовики вибрались як стій до Товмача, резигнуючи з обіду.
20.8.1945 р.

“М-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 66, арк. 86.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 366.
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№ 158
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА ЛІС БІЛЯ
С. ОСТРИНЯ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО)
Р-НУ І БОЮ УПА (ВІДДІЛІВ “ОРЛИКА” І “Ч”)
17.08.1945 Р.

25 серпня 1945 р.

Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.149
Вересень 1945 р.

Справа облави на ліс б. с. Остриня
Товм[ацького] р-ну і бою УПА (від.
“Орлика” і “Ч”), в дні 17.8.[19]45 р.
П р о т о к о л.
17.8.[19]45 р. більшовики захотіли перевірити ліс біля
с. Остриня. Перевірка ця проведена була, правдоподібно, в
зв’язку з боєм відділів УПА під ком. “Ч” і “Б”, що відбувся по
переднього дня в с. Чорнолізцях Тисменицького району. В акції
цій взяли участь понад 300 більшовиків, а це: спецвідділ з Галича в силі ок. 150 більш[овиків], війська НКВД з Тисмениці в силі
ок. 120 більш[овиків] і відділ з Товмача силою ок. 50 більшовиків.
В тій цілі обложили згаданий ліс ще від досвітку, год. 4-ої. Відділи з Галича і Тисмениці поробили застави на всіх лініях, дорогах і стежках, ждучи на товмацький відділ. Цей під’їхав двома
машинами досвітком під сам ліс, машини оставив на гостинці, а
більшовики подалися в ліс. Їх провадив якийсь тип, завинений
в цельтпалатці і запровадив до бункра, в якому була амуніція. З
цього бункра витягнули більшовики 1.500 шт. мадярських крісових набоїв, 3 [проти]танкові і 3 скринкові міни. Забравши це все,
більшовики вернули всі до Остині, оставили там машини, а біля
них 5-ох більшовиків і цього типа в палатці, а самі вернули в ліс.
Біля полудня почали розстрільною всі разом перевіряти ліс.
В тому лісі квартирував тоді відділ УПА під ком. “Орлика” і ком.
“Ч” з особистою охороною. Зорець з дерева повідомив, що набли
жаються більшовики. Відділ зайняв кругову оборону і дожидав
більшовиків. Підпустивши їх на віддаль около 30 м, відділ стрінув їх
вогнем всієї зброї. Більшовики на хвилину змішалися і цей момент
рішив використати ком. “Ч”, щоби пробитися з окруження. Сильним вогнем, поведеним в одну сторону, примусив більшовиків змішатися і, користаючи з цього, вирвався з кількома хлопцями. Та
більшовики зорієнтувались скоро, що більша частина повстанців
ще є в перстені і повели дальше наступ, стісняючи перстень чимраз
більше. В наступі уживали гранатометів, стрільна яких почали до149
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шкульно разити наших повстанців. Ком. “Орлик” рішив також прорватися. А що з одної сторони, від поляни, вогонь ворога був слабший, подав напрям в цю сторону і сам з трьома стрільцями вибіг
перший на поляну, стараючись її перебігти якнайскорше. Та не встиг
він перебігти і пару кроків, як став ранений в ліву грудь і безсильно
повалився на землю. До нього останками сил доволікся також важко ранений кулеметчик “Вогонь”. Останні слова ком. “Орлика” були:
“Держіться, хлопці! Слава Україні!” і він витягнув пістолю і дострілився. Цю саму пістолю взяв від нього “Вогонь” і держачи її в руках, почав молитися. До нього прибіг не ранений ще амуніційний “Вихор”
просячи, щоб його застрілити, бо він не хоче живим в руки більшовикам попасти. Та “Вогонь” тільки похитав заперечуючо головою,
вказуючи безсилою вже рукою в напрям ворога, а сам, скінчивши
молитву та крикнувши “Слава Україні!”, дострілився з командирового пістоля. В той час став ранений і “Вихор”, і скочив у корчі. Попри
нього перейшли більшовики і його не запримітили, і він поволі поволікся в глибину ліса. Стрільці пробивались кожний на власну руку,
б’ючи більшовиків на кожному кроці, живим не здався ніхто. Ранені
дострілювались або розривали себе гранатами.
Наші втрати в цьому бою – 6 вбитих в лісі та кількох ранених.
Більшовики мали 30 вбитими, в тому числі один капітан, та 19 ранених.
Після бою більшовики забрали від ком. “Орлика” зброю і
торбу, залишаючи трупів на місці. Цивільному населенню заборонили йти на побоєвище. Вертаючи після бою до Товмача,
зловили ще в Острині 4-ох криючихся мужчин: Панькова Василя с. Семена, ур. 1913 р., Мельника Івана с. Вас., ур. 1906 р.,
Клецюка Дмитра с. Дем., ур. 1919 р., і Коваля Миколу с. Мих.,
ур. 1920 р. Перших двох випустили 23.8.[19]45 р.
Трупи побитих стояли в лісі майже 2 дні. Аж 19.8. о год. 9,
заїхало 20 більшовиків з Братишева і забрали тіло “Орлика” на
віз та завезли до його рідного села Братишева. На чолі покійника
був вирізаний тризуб. Його возили по селі, показуючи людям, що
вже не стало того, кого вони так любили. Опісля возили ще по
Антонівці, а в кінці завезли до Нижнева і тут, повозивши по селі,
оставили. Населення похоронило його на місцевому цвинтарі, в
похоронах взяло участь багато місцевих і позамісцевих людей.
Заступник Комарова мав висловитися в Братишеві до людей: “Шкода вашого “Орлика”, добрий був з нього боєвик і погеройськи скінчив життя. В нас такий високо зайшов би”.
25.8.1945 р.

“М-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 144-144 зв.
Оригінал. Машинопис.
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№ 159
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. ОЛЕША
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
30.08.1945 Р.
5 вересня 1945 р.
Р.31.

Справа облави в с. Олеша
Товм[ацького] р-ну,
в дні 30.8.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
30.8.[19]45 р. на с. Олешу зробили більшовики облаву.
Наскок був проведений силою 20 кіннотчиків погранвійськ і
47 більшовиків РО НКВД в Товмачі (разом 67), з чотирьох сторін:
кінний відділ над’їхав від сторони Товмача, 15 більшовиків машиною над’їхало від сторони с. Озеряни, 20 більш[овиків] пішо
надійшло від стор. с. Долина, а 12 пішо від стор. с. Думка150. Всі
відділи зійшлися в селі о год. 4-ій і дожидали ранку, а тоді розпочали сильну стрілянину, а вслід за тим розшуки. Під час облави
зловлено 4-ох мужчин і 1 жінку: Сосяка Василя, ур. 1925 р., і Сосяка Олексу, ур. 1927 р., сини Михайла (брати “Грома”), Атаманюка Павла, ур. 1919 р., і Атаманюка Дмитра, ур. 1922 р., сини
Михайла, та Головату Софію ж. Івана, ур. 1914 р. (Останню заарештував місцевий стрибок Танчик Яків, який мститься за свою
маму і брата с/о).
Облава тривала до полудня, після чого кіннотчики від’їхали,
а решта збирала контингент до вечера і вечером, нагрузивши на
авто бараболі, від’їхали також до Товмача.
5.9.[19]45 р.

“М-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 143.
Оригінал. Машинопис.
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Так у тексті. Насправді це прис. с. Одаїв Тлумацького р-ну.

№ 160
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЙ
БІЛЬШОВИЦЬКОГО СПЕЦВІДДІЛУ КОМАРОВА
В С. БРАТИШІВ Й ОКОЛИЦІ,
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
11 вересня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.151
Вересень 1945 р.

Справа акцій більш[овицького] спецвідділу
Комарова в с. Братишеві й околиці,
Товм[ацького] р-ну.
П р о т о к о л.
Ще від 25.7.[19]45 р. квартирує в с. Братишеві спецвідділ
під командою Комарова, який оперує в Братишеві і сусідніх селах Олешові, Антонівці, Нижневі, Буківні і др. Відділ цей робить
наскоки на згадані села, арештовує там людей, перешукує поля і
суміжні ліски та гаї.
25.7.[19]45 р. о год. 20, 15 більшовиків з цього відділу зайшли до с. Антонівка і провіряли помешкання та документи. До
населення відносилися погано. Під час перевірки заарештували
двох мужчин, що недавно вернули з Німеччини: Ковалюка Миколу, ур. 1921 р., і Царука Григора с. Данила, ур. 1924 р. Покрутившися в селі до год. 23, вибралися до Братишева враз з арештованими.
4.8.[19]45 р. о год. 6, до с. Антонівка зайшло 12 більшовиків
з Братишева. 9 з них пішли до прис. Щиблева, а трьох зайшло
до Сабадаша Павла, ур. 1870 р., питаючи за його внучкою Марією д. Ів., ур. 1922 р., та її не застали вдома, тож заарештували її молодшу сестру Катерину, ур. 1925 р. Біля полудня до села
дійшли тих 9 зі Щиблева і припровадили з собою 4-ох арештованих: Яцуру Федора с. Гаврила, ур. 1907 р., Головату Софію
ж. Мих., ур. 1907 р., Гордій Марію ж. Мих., ур. 1902 р., і Гордій
Анну д. Мих., ур. 1937 р. Забираючи зі собою заарештованих,
вернули вполудне до Братишева. Головату Софію і Гордій Марію
випустили 7.8.[19]45 р. з Братишева, а Сабадаш Катерину того
самого дня з Товмача. 25.8.[19]45 р. випустили з Товмача тяжко
побитого Яцуру Федора і він по 3-ох днях помер.
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17.8.[19]45 р. о год. 3, ок. 80 більшовиків з цього відділу
обложили с. Буківну заставами від сторони сс. Олешів і Антонівка
та переходили понад ліс-скалу, що понад Дністром, пострілюючи
час до часу в скалу. Того самого дня вернули з Коропця зловлені попер. місяця в наскоку на Буківну Коропецьким районом:
Федюшка Микола, Умайло Дмитро і Федюшка Михайло. Цей
останній наліз на більшовиків на полі і ці його заарештували та
відставили до Товмача, звідки 24.8.[19]45 р. випустили. (Це вже
третій раз він у руках більшовиків, два рази “втік”, а тепер випустили). По полудні 10 більшовиків зайшло до села і заарештували
там дві дівчині: Рудяк Ольгу д. Андрія, ур. 1924 р., і Рудяк Марію
д. Петра, ур. 1925 р., забираючи обох до Братишева. Перед вечером забралися всі до Братишева. Обі дівчині випустили з Братишева 24.8.[19]45 р.
20.8.[19]45 р. 10 більшовиків з цього відділу робили засідку
під лісом біля прис. Щиблів, просиділи там цілу ніч до слідуючого
дня, а потім перешукували суміжні поля і ліски та зловили одного старшого мужчину з Бобрівник Коропецького р-ну, який туди
переходив. Його забрали зі собою до Братишева.
25.8.[19]45 р. дорогою до Нижнева переїздило ок. 40 фронтовиків, які почали стріляти до ліса напроти с. Братишів. В Братишеві Комаров зчинив алярм, що це наступають бандеровці.
Ночами з 26 на 27 і з 27 на 28.8.[19]45 р. виходили більшовики на засідки над с. Антонівку попід ліс, а вертаючи досвітком
до Братишева, голосили, що на них наступали бандеровці.
27.8.[19]45 р. під час розшуків на полі і в ліску Заруб в
прис. Щиблів біля с. Антонівка, стріляли до працюючих на полі
людей. Зловили тоді Дурія Михайла, ур. 1905 р., якого забрали
до Братишева та 3.9.[19]45 р. випустили.
27.8.[19]45 р. 20 більшовиків з цього відділу наскочили на
с. Олешів. В селі почали стріляти та переводили дуже скоро труси, не говорячи, за чим саме шукають. Під час цього заарештували: Німого Дмитра с. Мих., ур. 1931 р., Бородайкевич Марію
д. Олени, ур. 1927 р., Халак Андрія с. Онофрія, ур. 1930 р., і Халак Онофрія (батька), ур. 1905 р. По полудні вибралися до Братишева. Німого і Бородакевич випустили 1.9.[19]45 р., Халака
Андрія 2.9.[19]45 р.
Слідуючого дня около 40 більшовиків повторили наскок на
с. Олешів і зловили в селі 4-ох людей: Короля Миколу, ур. 1900 р.,
Німого Михайла, ур. 1900 р., Гончара Кирила, ур. 1895 р., і Халак
Анну ж. Гната, ур. 1909 р. З половленими виїхали до Братишева,
звідки всіх випустили другого дня.
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В днях 27, 28, 29 і 30.8.[19]45 р. 4-ох енкаведистів постійно
заходили з Братишева до гіпсозаводу в Олешові (б. ста[н]ції),
там кожного дня крутились, нічого не роблючи, аж 30.8. зробили мітинг, на якому говорили, щоб робітники переказали тим, що
ще криються поодиноко, щоб голосилися. З тону промови було
слідно, що ця справа їх не конче то інтересує. Після мітингу забрали зі собою одного робітника, Шкварка Максима, що мешкає
в Братишеві, а тут працює. Слідуючого дня його випустили і він
далі працює.
28.8.[19]45 р. 10 більшовиків їхало пільною дорогою з Анто
нівки до Буківни. По дорозі побачили працюючих на полі двох
мужчин з с. Буківни і почали до них стріляти. Ті почали втікати до
ліса та більшовики їх перегнали і половили. Це були: Умайло Кирило с. Ілька, ур. 1911 р., і Гордіца Андрій с. Григора, ур. 1905 р.
В’їхавши в Буківну, наказали людям скоро здавати контингент і
забираючи арештованих, вернули до Братишева.
2.9.[19]45 р. 20 більшовиків переправилися через Дністер і
зайшли до с. Липа, де зловили: Гладуна Івана с. Ф., ур. 1920 р.,
Боднарчук Явдоху, ур. 1911 р., і Шпак Анну, ур. 1907 р. По двох
годинах побуту в селі відійшли о год. 7 назад до Братишева, забираючи арештованих. Жінок відпустили додому з Братишева, а
Гладуна відставили до Товмача.
4.9.[19]45 р. о год. 15, 10 більшовиків зайшли на прис. Щиб
лів і заарештували тут Заяць Марію д. Ілька, ур. 1925 р., заби
раючи її до Братишева.
Слідуючого дня 4-ох більшовиків із Заяць Марією прийшли до с. Антонівка і заарештували тут Палюгу Марію д. Мих.,
ур. 1928 р. (курієрку). Обох дівчат відставили 11.9.[19]45 р. до
Товмача.
8.9.[19]45 р. о год. 8, до с. Олешів зайшло 12 більшовиків
з цього відділу. З ними був “Роман”, бувший стр. райспецгрупи, що ще в травні [19]45 р. був відсепарований від праці, опісля зголосився з повинною, його були приарештували і 10.8. випустили, наказуючи прийти по документи. Коли він зголосився
по документи, його знова придержали аж до цього часу і тепер
забрали “в рейд”, щоб він показував хати і людей, які свого часу
помагали харчами групі, в якій він працював, чи людей, які працювали в Організації, або зі зброєю в руках були по різних групах. Йому прив’язали тепер 4 кружки від Дегтярова і він з ними
ходив по селі, показуючи, що знав. За його вказівками арештовано 6 людей: Михайлюк Анну д. Івана, ур. 1924 р. (сестра “Гонти”), Михайлюк Катерину ж. Прокопа, ур. 1923 р. (жінка “Гонти”),
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Маріщук Олексу с. Андр., ур. 1929 р., Михайлюк Миколу с. Павла, ур. 1912 р., Миронюк Василя с. Теодозія, ур. 1895 р., і Михайлів Степана, ур. 1929 р.
З арештованими пішли ще до с. Буківна, де за вказівками “Романа” заарештували Онищук Олену ж. Дан., ур. 1906 р., і
Онищук Марію ж. Федора, ур. 1911 р.
При повороті до Братишева зараз таки за Буківною наскочили на більшовиків повстанці і під час замішання, яке створилось,
четверо арештованих втекли з рук. Втекли: Маріщук Олекса і
Михайлюк Микола з Олешова та обі арештовані жінки з Буківни.
Решту арештованих вдалось більшовикам забрати зі собою до
Братишева. Їх слідуючого дня всіх випустили. (Про цей наскок на
більш[овиків] окремий протокол).
9.9.[19]45 р. 20 більшовиків з “Романом” прийшли ще раз
на Буківну і за його вказівками заарештували 8 дівчат, а саме:
Підручну Параску д. Дм., ур. 1922 р., Підручну Тетяну д. Дм.,
ур. 1927 р., Майстришин Параску д. Ів., ур. 1927 р., Федюшка Анну д. Фед., ур. 1926 р., Скиба Анну д. Фед., ур. 1922 р.,
Скиба Катерину д. Дм., ур. 1921 р., Гордіца Степанію д. Фед.,
ур. 1925 р., і Фостун Катерину д. Ів., ур. 1925 р. Всіх цих дівчат
приводили більшовики до б. польського костелка, де сидів “Роман”, який показував, котра з дівчат є “бандеровкою”. Після
перепротоколування всіх дівчат випустили. Сам “Роман” ходив
опісля по хатах і прикладом кріса бив жінок і дівчат, кажучи при
тому: “Як я був бандеровцем, то кожна з вас давала мені горілки і
гарно їсти, а тепер не хочете”.
Більшовики цілий час ходили вслід за “Романом” (один з
наганом в руці, а коли “Роман” оглядався, цей ховав нагана за
спину) та сміялися, нібито співчуваючи людям, кажучи декому на
поодинці: “Ми тому не винні, що ваші люди вам самі лиха наварили”.
Сумерком вибралися всі до Братишева.
11.9.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 141-142.
Оригінал. Машинопис.
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“М-149”.

№ 161
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НАШОЇ
СПЕЦГРУПИ НА БІЛЬШОВИКІВ БІЛЯ С. БУКІВНА
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
8.09.1945 Р.
11 вересня 1945 р.
Р.31.

Справа наскоку нашої
спецгрупи на більшовиків біля
с. Буківна Товм[ацького] р-ну,
в дні 8.9.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
Дня 8.9.[19]45 р. 12 більшовиків зі спецгрупи Комарова, що
квартирує вже довший час в Братишеві, зайшли з 6 арештованими людьми в с. Олешеві і з “Романом”, який їм показував бандерівців по селах, до с. Буківна, де також заарештували дві жінки
(гл. окремий протокол).
В той час біля села квартирувала наша спецгрупа, яка постановила відбити 8 арештованих людей, а головно, розправитися з “Романом”, який почав останньо зачасто водити по селах
більшовиків.
Група під ком. “С” засіла під селом. О год. 15-ій більшовики вийшли зі села, ведучи арештованих. З ними йшов і “Роман”.
Йшли дуже розтягнено, обезпеченим маршом. Група в числі
10 стрільців, скупчена в одному місці, не могла опанувати вогнем цілої валки більшовиків, а зміняти становища, щоби розтягнутись, було неможливо, тому сипнули вогнем по передніх, вби
ваючи на місці одного більшовика, а другого ранючи. Більшовики
почали панічно розбігатися, стараючись не дозволити арештованим розбігтися. Все-таки четверо з них повтікали (гл. прот.).
Більшовики з “Романом” і рештою арештованих втікали в сторону Олешова. Хлопці забрали від забитого більшовика документи і
почали стягатись до села.
Тим часом з Миловання над’їхало фірою 4-ох більшовиків.
Повстанці хотіли і цих провчити, та підкрались городами і почали
їх обстрілювати. Більшовики, не чекаючи довго, почали втікати в
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сторону Олешова, гублячи при тому одного вбитого і одного раненого. Повстанці почали за ними гонити.
Тим часом більшовики з першої групи, почувши під селом
стрілянину, зорієнтувались в ситуації та що повстанців небагато
і почали прокрадатись до ліса, щоби обійти повстанців і заскочити їх ззаду. Цей їх маневр завважили повстанці і щоб не наражуватись на жертви, незамітно вицофали до ліса над Дністром.
Більшовики не завважили цього маневру і почала одна група
до другої стрілянину, що тривала майже 20 хвилин. Тим часом
більшовикам надійшла підмога з Олешова і Братишева в силі
около 40 людей з гранатометом, яким почали стріляти по лісі в
околиці фільварку, вистрілюючи кільканадцять стрілен.
Аж біля год. 21-ої перестали стрілянину і відійшли до Братишева.
11.9.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 368.
Оригінал. Машинопис.
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“М-149”.

№ 162
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЙ
БІЛЬШОВИЦЬКОГО СПЕЦВІДДІЛУ В
СС. ДЕЛЕВА, БУДЗИН І ДОЛИНА ТОВМАЦЬКОГО
(ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ 17.08.-1.10.1945 Р.
10 жовтня 1945 р.
Р.31.

Т о в м а ч ч и н а.152
Жовтень 1945 р.

Справа акцій більшов[ицького] спецвід.
в сс. Делева, Будзин і Долина
Товм[ацького] р-ну,
в днях 17.8.-1.10.[19]45 р.
П р о т о к о л.
17.8.[19]45 р. о год. 9, заїхав спецвідділ РВ НКВД із Товмача
в числі 70 більшовиків до с. Делева і заквартирував відділ цей в
трьох селах: Делева, Будзин і Долина та в присілках тих сіл. Звичайно квартирував в одному з цих сіл, доїзджаючи майже щодня
до других. По 10-15 днях переносився на стало до другого села
знова на 10-15 днів, оперуючи по всіх селах нараз.
Першого дня побуту в Делеві ходили більшовики по селі та
упоминали про здачу контингенту. По полудні скликали мітинг,
на якому говорили про контингент та щоби всі мужчини поголосилися. Слідуючого дня перевели труси та розшуки по господарствах, городах і по полях, при чому зловили Ласяка Петра с. Матія,
ур. 1904 р., Ружило Матія, ур. 1908 р., яких придержали в селі.
19.8.[19]45 р., взявши зі собою Ласяка Петра, робили
більшовики облаву на ліс над Дністром. Ласяк мав їм показати
місце, де звичайно криються мужчини. Він запровадив їх в інше
місце і більшовики нікого не знайшли. Тоді заставили Ласяка
кликати “хлопців”, але і це остало без результату. Без нічого вернули в село.
20.8.[19]45 р. зробили більшовики засідку в Делеві біля
церкви під лісом. Місцеві стрільці зап. роя йшли до ліса та набрели на засідку. Було 2 [о]зброєних стр. та 4-ох без зброї. Відстрі
люючись, відступили вони до недалеких кущів, та більшовики
окружили їх і почали, стріляючи, переходити ці корчі. Стрільці з кулеметом ждали на них в доброму становищі та привітали зблизька вогнем. Більшовики закидали їх гранатами. Граната розірвала
152
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амуніційного Шкварила Михайла с. Ст., ур. 1922 р., а його братові Іванові затявся кулемет. Тоді більшовики кинулися на нього. Він
схопив одного більшовика за горло і почав його душити та тягнути
над скалу, щоб скинути вділ. Та більшовик вхопив і його за горло,
і оба разом покотилися вдолину. Тут дальше йшла бор[оть]ба на
горло та прискочили на поміч другі більшовики і прокололи Шкварила багнетом. (Є ще третій брат, що недавно повернув з Німеччини, і цей постановив пімстити смерть обох братів). Над тілами
побитих знущалися більшовики. В корчах половили беззбройних: Шкварила Петра с. Івана, ур. 1910 р., Шкварила Івана с. Ол.,
ур. 1910 р., Жиляка Осипа с. Мик., ур. 1913 р., Пюревича Миколу
с. Ів., ур. 1925 р., і Ласяка Миколу с. Мих., ур. 1907 р. Полапаних
сильно били, щоби сказали, хто в селі ходить зі зброєю. Пюревичеви (поляк) прострілив більшовик груди, щоби щось визнав та
він мовчав. Тільки Жиляк Осип сказав все, що знав і його не били.
Кроми Жиляка, решту відставили до Товмача. А Жиляк ще того самого дня запровадив більшовиків в гущавину, де звичайно крилися мужчини, інформуючи їх про все. Більшовики обійшли цю частину ліса з усіх сторін і почали стріляти по лісі. В той час у лісі було
ок. 15 мужчин. Двох більшовики забили, а одного, Гушпет Осипа
с. Ілька, ур. 1910 р. (поляк), зловили. Його по кількох днях пустили. Тіла побитих пороздягали і змасакрували.
Цілий час побуту в цих селах більшовики робили засідки попід села і ліси, як рівно ж розшуки по господарствах. Ось один
гідний уваги випадок:
16.9.[19]45 р. під час розшуків в селі найшли більшовики на одному стриху беззбройного Кандюка Івана с. Степана,
ур. 1913 р., і більшовик наказав йому вилазити з соломи. Та цей
флегматично відповів: “Я комуні не здаюся і не вилізу, хочете, то
стріляйте”. На друге упімнення навіть вже не відзивався і більшовик серією з ППШ забив його на стриху.
Спеціяльно нищили більшовики господарства повстанців,
ліквідуючи господ. інвентар та хатну обстановку.
У Воєводи Василя с. Осипа, ур. 1913 р., забрали все збіжжя,
викопали всю бараболю, зірвали всі овочі, понищили всю хатну
обстановку, знищили хату і будинки.
Господарство Шкварилів, котрі 20.8. впали (родина на Сибірі), знищили цілком. Рівно ж знищили цілковито господарство
Ковбас Івана с. Осипа, ур. 1921 р., а за ним та його жінкою (вчителька-східнячка) пошукують. Арештували його матір та по кількох днях випустили.
Були заарештували і по кількох протоколах153 випустили:
Грицак Юстину д. Ів., ур. 1925 р. (дочка голови), Габурик Юстину
153
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ж. Вас., ур. 1920 р., Скрипник Настю д. Мих., ур.1928 р., і Артим
Розалію д. Степана, ур. 1927 р. Ця остання мала висловитися
перед арештуванням: “Якщо мене будуть сильно бити, то я все
скажу”. Її возили більшовики на фірі по селі.
В Делеві за цілий час побуту цієї спецгрупи зголосилось около 100 мужчин. Сипали одні других і тому так фатальний вислід.
В прис. Мостиська за весь час витягнули одного з криївки –
Щипківського Івана, ур. 1905 р., та при облавах зловили 5 мужчин: Ковбас Івана с. Павла, ур. 1911 р., Щипківського Дмитра,
ур. 1915 р., Гуцмана Дмитра с. Вас., ур. 1914 р., Ковбас Івана
с. Гавр., ур. 1904 р., і Ромуна Андрія (німець чи румун, остав при
переході фронту, який видав двох не організованих мужчин, хоч
знав багато). Зголосилось 6 мужчин.
В Будзині витягнено з криївки 5 мужчин: Готюр Іван с. Осипа, ур. 1920 р., Жиляк Степан с. Ів., ур. 1924 р., Триндяк Осип
с. Петра, ур. 1918 р., Іваник Іван с. Вас., ур. 1922 р., і Гушпет Стах
с. Ант., ур. 1921 р. (поляк). Всіх їх після допитів випущено. Зголо
силися 20 [мужчин], в тому [числі] двох організованих: Андріїв
Василь с. Петра, ур. 1911 р., кущевий господ. пс. “Олег”, і його
заступник пс. “Холодний”. В цього останнього забрали корову і
знищили хатну обстановку. Їх обох держать, не випускають.
“Олег” здав 2 кріси, всі госп. документи і всипав дослівно
всіх організованих.
В Долині більшовики арештували організованого Павлюка
Миколу, ур. 1915 р., і він водив по селі до кожної хати, де лише
знав, що хтось криється. Через нього поголосилось в селі все,
що було, кроми трьох. Арештовано станичного з ріднею. Жінку
з дочкою вже пустили, його ще ні. Також були арештували і випустили Худицьку Марію, сестру “Галки”. На мітингах цей Павлюк
говорить, що мусить виловити всіх і аж тоді буде добре жити, бо
нікого буде боятися.
Більшовики весь час побуту в цих селах казали собі доставляти добагливі харчі, горілку і т.п. Траплялися випадки грабунків.
У Андріїва Василя с. Ів. забрали 80 шт. яєць, ок. 20 кг солонини і
майже 10 кірців збіжжя.
На мітингах лютилися, що досі не зголосився ще “Ярема”.
Контингенти стягнули понад “план” (в доказ вдячности населення рад. владі). Виїзджаючи, упоминали про своєчасну здачу ярини і тютюну.
1.10.[19]45 р. вибралися зі згаданих сіл в напрямі Кутиськ.
10.10.[19]45 р.

“М-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 163-164.
Оригінал. Машинопис.
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№ 163
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗУСТРІЧІ Л-ГРУПИ З
БІЛЬШОВИКАМИ В С. НИЖНІВ ТОВМАЦЬКОГО
(ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ 10.10.1945 Р.
27 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: стрічі Л-групи з
більшовиками в с. Нижневі
Товм[ацького] р-ну,
10.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 10.10.[19]45 р. о год. 20, до с. Нижнева підходила
Л-група Товмаччини під ком. “Бурлаки”, в числі 6 осіб. Біля крайних хат група зауважила гурт людей (перший був в цивільному
одязі). “Бурлака” спитав: “Хто йде”, на що дістав відповідь: “Та я
свій”, “Що за свій”, “Та я Іван, що не пізнаєш?” В той час мужчина
в цивільному моментально заляг в рів, а з-за нього посипалися кулеметні стріли, з десяток і ППШ. Др. “Бурлака” змісця впав забитий, всі інші його стрільці залягли та відбивалися. В той час почав
наступати більший відділ більшовиків ззаду. Група мусіла відступити, залишаючи на місці бою др. “Бурлаку”. Більшовики гналися
за боївкарями около 3 км, стріляючи по них з кулеметів, десяток
та крісових гранат. Майже до самого ранку більшовики обстрілювали ліс б. с. Нижнева з гранатомета, при тому освічували цілий
терен ракетами. В др. “Бурлаки” більшовики забрали зброю, одяг
і взуття, його положили біля плота, біля місця бою, де він пролежав три дні. Більшовики наказували людям іти і оглядати трупа. По
більшовицькій стороні було 3 ранених і один вбитий.
27.10.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 375.
Оригінал. Машинопис.
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№ 164
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ І
ГРАБУНКУ В СС. ЛИПА І ПЕТРИЛІВ ТОВМАЦЬКОГО
(ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ 16.10.1945 Р.
1 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: арештування і грабунку
в сс. Липі і Петрилові Товм[ацького]
р-ну, 16.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 16.10.[19]45 р. о год. 5, до с. Петрилова зайшло
60 більшовиків (20 з Товмача і 40 з Коропця). Заїхавши до села,
оба відділи почали робити труси, арештування, грабежі та ліквідацію майна. Заарештували слідуючих людей:
1. Бойко Марія
13. Грабовський Осип
2. Лещишин Настя
14. Червак Степан
3. Овад Анна
15. Зварич Анна
4. –//– Настя
16. Дзінька Марія
5. Шпак Розалія
17. Мула Евдокія
6. Курчак Анна д. Івана
18. –//– Параска
7. Твердохліб Розалія
19. Кирета Іван
8. Мушик Евдокія
20. Гуляк Петро
9. Грисько Василь
21. Стельмащук Петро
10. Кузик Михайло
22. Лещишин Антін
11. Кицула Павло
23. Твердохліб Дмитро
12. Льодецький Петро
24. Червак Гриць
25. Червак Дмитро
До дня 23.11.[19]45 р. всіх вище згаданих випустили. Крім
цього, зліквідували та забрали слідуюче: в Лещишин Антона –
одну корову, коня, все збіжжа, всю конюшину, 400 кг яблок. В
Кузик Михайла – корову, коня, около 20 курей, 300 кг збіжжа.
В Червак Дмитра – корову і коня. В Овад Насті – корову, коня,
100 кг муки. В Твердохліб Розалії – корову, віз, 500 кг яблок. Випускаючи людей, деяким повіддавали худобу, продукти харчеві
не віддавали нікому.
Того самого дня до с. Липи заїхало 20 більшовиків та робили
подібні репресії. Під час репресій зліквідували: в Гудими Андрія –
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корову, теля, 350 кг кукурудзи, 30 кг тютюну, 20 кг збіжжа. В
Семенів Федора – корову, 100 кг муки та вибили вікна. В Рудика Михайла – корову, коня, 22 кг тютюну, 8.000 крб. В Дзіньки
Проця – 400 кг [збіжжа], 13 кг тютюну. В Колечин Анни – корову,
100 кг бараболі, 8 кг тютюну.
Того ж дня всі більшовики з Петрилова і Липи виїхали в сторону Коропця і Нижнева.
1.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 38.
Оригінал. Машинопис.
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№ 165
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БОЮ ПОВСТАНЦІВ
ТА БІЛЬШОВИЦЬКИХ РЕПРЕСІЙ ПІСЛЯ НЬОГО
В СС. ПЕТРИЛІВ І НОВОСІЛКА ТОВМАЦЬКОГО
(ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ 30.09.1945 Р.
6 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: бою повстанців та
більшовицьких репресій
після нього в сс. Петрилові
і Новосілці Товм[ацького] р-ну,
дня 30.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 30.9.[19]45 р. о год. 8, до с. Петрилова з напрямку Товмача заїхало 12 більшовиків з членом РВК Зазулею. Приїхавши
до села, заквартирували біля народного дому, в господаря Гордіци Романа, де стало квартирували до 9.10. Під час свойого
квартирування стягали контингент, часто заїзджали до сс. Новосілки і Луки.
Дня 9.10. Зазуля та чотирьох більшовиків із мол. лейтенантом фірою заїхали до с. Новосілки, в справі здачі контингенту.
Там напилися горілки, о год. 15 верталися до Петрилова. Чо
тирьох стрільців з с. Новосілки зробили засідку на Майзлях (присілок між Новосілкою а Петриловом) та вбили Зазулю, мол. лейт.
і ще двох більшовиків. Один більшовик врятувався втечею.
Повстанці здобули два ППШ і два кріси.
Дня 9.10.[19]45 р. о год. 8, до с. Липи з с. Петрилова зайшло
10 більшовиків в справі контингенту. 8 з них пішло до ліса біля
Липи, а двох лишилося на обсервацію. Вони з далековида зауважили, як Боднарчук Юстина несла до бункра їсти, зараз покликали тих 8 з ліса і пішли в напрям бункра. Бункер відкрили та витягнули з нього: Боднарчук Михайла, ур. 1926 р. О год. 11 від’їхали
враз з арештованим до с. Петрилова.
Дня 11.10.[19]45 р. до с. Петрилова приїхало двома авто
машинами около 50 більшовиків зі Станиславова. Того дня не
робили жодних репресій, тільки розпитували, хто робив засідку
та скільки їх було і заночували в селі.
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Дня 12.10.[19]45 р. почали робити труси та арештували слідуючих людей:
1. Мула Дмитро
11. Кавка Анна
2. Червак Никола
12. Бойко Параска
3. Кондрат Степан
13. Сірак Іван
4. Мула Петро
14. Расяк Степан
5. Кобра Дмитро
15. Ворітний Гриць
6. Кузик Никола
16. Шпачинський Дмитро
7. Рибчинський Дмитро
17. Червак Василь
8. Курчак Анна д. Івана
18. Сірак Настя
9. Кузик Рузька
19. Керста Анна (Курчачка)
10. Лядецька Анна
20. Червак Марія
21. Ялова Марія.
Всіх людей випустили після трьох днів із Товмача. Заарешту
вавши цих людей, більшовики запропонували населенню, щоб
дало 80-100 гусей, масла і горілки. За це обіцяли випустити
ув’язнених. Населення виконало дану їм пропозицію, більшовики
забравши все від людей, в’язнів не випустили. Після арештування більшовики робили мітинг, на якому між іншим говорили: “Вот
5 лет война, свет проехал, а здесь погиб от бандеровской пули”.
Після мітингу, о год. 14 виїхали всі в напрям Товмача. Їдучи присілком Майзлі, остання автомашина зупинилася на місці засідки,
вискочило кілька більшовиків і спалили хату Ялової Марії.
6.11.[19]45 р.

“Е-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 379.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 66, арк. 87.
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№ 166
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НІЧНОЇ ЗАСІДКИ В
С. ПАЛАГИЧІ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
29.10.1945 Р.
9 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: нічної засідки в
с. Палагичі Товм[ацького] р-ну,
29.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 29.10.[19]45 р. о год. 20, відділ УПА під ком. “Д” виходив
зі с. Палагичі в напрям с. Олешів. По дорозі в центрі села, натрапили на більшовицьку засідку. Зорієнтувавшись, що це більшовики, стрільці відступили в противний напрям. Більшовики відкрили вогонь, під час котрого забили дві жінки, які йшли з млина:
Кудринська Доня ж. Гната, ур. 1904 р., з Палагич, Кравець Анна
ж. Николи, ур. 1901 р. По цім забрали від жінок кошики, в котрих
була горілка, масло і т.п., опісля пішли в село та переводили
арештування, там хвалилися перед населенням, що забили дві
бандеровки. В селі арештували: Гринів Михайлину д. Степана,
ур. 1928 р., і Кавчук Юстину д. Петра, ур. 1928 р. Робили сильні розшуки за станичною і іншими організованими людьми, але
без жодних успіхів. Забравши арештованих, більшовики о год. 2
від’їхали до Товмача.
9.11.[19]45 р.

“Е-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 66, арк. 91.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 383.
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№ 167
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА
С. БУКІВНА ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
31.10.1945 Р.
10 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: наскоку на с. Буківну
Товм[ацького] р-ну, 31.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
31.10.[19]45 р. о год. 11, з Товмача зайшло 30 більшовиків
під с. Буківну, там розчленувалися та обложили село майже зі
всіх сторін. Так просиділи до год. 6 рано. О год. 6 рано увійшли
в село та почали переводити труси, під час яких нікого не знайшли, опісля заарештували: Мандзюк Дмитра, ур. 1900 р. Мандзюк в той час віз з поля бараболю, з ним присівся б. голова
колгоспу з с. Буківної, який розпитував Мандзюка про ситуацію
в селі. Коли цей голова довідався про все, що діється в селі, втік
до Товмача.
Більшовики після арештування і розшуків виїхали до Товмача,
забираючи зі собою Мандзюка, якого випустили 5.11.[19]45 р.
10.11.[19]45 р.

“Е-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 201.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 385.
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№ 168
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НІЧНОГО НАСКОКУ НА
С. ОЛЕШІВ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
5.11.1945 Р.
11 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: нічного наскоку на с. Олешів
Товм[ацького] р-ну 5.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 5.11.[19]45 р. о год. 15, до с. Олешева з напрямку с. Нижнева заїхало на 5 фірах 20 більшовиків. Вони заїхали прямо до фабрики, нібито за вапном, де затримались до
пізної ночі. Дня 6.11.[19]45 р. о год. 1, з Товмача зайшло около 30 більшовиків, котрі обложили село від сторони с. Острині і Буківни. Ці більшовики, що були у фабриці, дали застави від
с. Антонівки. О год. 1.30 частина більшовиків увійшла до села і
почала масове арештування, під час чого арештували:
1. Мельник Дмитро с. Михайла ур. 1911 р.
2. Лосюк Анна д. Миколи
–//– 1928 р. (вже раз

арештована в м.Х)
3. Шпук Петро с. Романа
–//– 1903 р. (бронірований)
4. Дупелко Олекса с. Степана –//– 1912 р. (криється)
5. Лібрик Михайло
–//– 1900 р. (арештований

за сина)
6. Терлецький Дмитро с. Степана –//– 1903 р.
7. –//– Петро с. Данила
–//– 1909 р. (по[ш]тар)
8. Лібрик Ілько с. Миколи
–//– 1917 р. (бронірований)
9. Бордакевич Василь с. Григора –//– 1916 р. (бронірований)
10. Миронюк Павло с. Кирила –//– 1909 р.
–//–
11. Лібрик Анна ж. Степана
–//– 1928 р. (дочка Миронюка)
12. Ковалик Григор с. Павла
–//– 1903 р. (десятник)
13. Борис Михайло с. Григора –//– 1927 р. (крився)
14. Шкварок Павло с. Кирила –//– 1906 р. (бронірований)
15. –//– Степан с. Павла
–//– 1927 р. (приїхав зі

Станисл. зі школи)
16. Берладин Василь с. Петра –//– 1919 р. (бронірований)
17. Шкварок Гнат с. Івана
–//– 1927 р. (учень зі Станисл.)
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18. Михайлюк Степан с. Теодора –//– 1927 р.
19. Бедіж Палагна ж. Петра
–//– 1926 р.
20. Коваль Дмитро с. Василя
–//– 1927 р.
21. Стасюк Прокіп
–//– 1922 р.
22. Усудар Степан с. Михайла
–//– 1927 р. (крився)
23. Ковалюк Михайло
–//– 1917 р. (бронірований)
24. Ковальчук Евдокія ж. Степана –//– 1919 р. (арештована

за мужа)
25. Берладин Параска д. Івана –//– 1923 р. (втекла з рук)
26. Миронюк Катерина ж. Івана –//– 1913 р. (випустили

з дороги).
Під час арештування більшовиків водив Мельник Яким
с. Анни, [пс.] “Вербовий”, ур. 1927 р., арештований м. липня.
Правдоподібно також водив Халак Семен с. Юстини, пс. “Стріла”, ур. 1925 р., арештований 23.9.[19]45 р., і Стецько Василь
с. Романа, ур. 1926 р. (Втік з тюрми разом з “Левком”).
Під час арештування більшовики поводилися з населенням
дуже погано, хто не встиг відчинити завчасу дверей, вибивали
вікна та виламлювали двері.
О год. 13 більшовики виїхали враз з арештованими до Товмача.
11.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 203.
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№ 169
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ТЕРОРИСТИЧНИХ
АКЦІЙ У СС. БРАТИШІВ, ОЛЕШІВ,
ЗАГІР’Я, НИЖНІВ, ЛИПА І НОВОСІЛКА
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
ВІД 14.08. ДО 13.11.1945 Р.

14 листопада 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.154
Листопад 1945 р.

Справа: терористичних акцій
в сс. Братишів, Олешів, Загір’я,
Нижнів, Липа і Новосілка
Товм[ацького] р-ну, від 14.8.[19]45 р.
до 13.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Квартируючий відділ більшовиків в с. Братишеві, за час
свойого квартирування в цьому селі від 14.8.-30.8.[19]45 р.,
заарештував слідуючих людей:
1. Ленчук Софія д. Миколи
ур. 1924 р.
2. Крох Іван с. Якова
–//– 1883 р.
3. Крох Настя ж. Івана
–//– 1896 р.
4. Крох Іван с. Михайла
–//– 1879 р.
5. Крох Настя ж. Михайла
–//– 1919 р.
6. Коцан Палагна д. Степ.
–//– 1927 р.
7. Коцан Василь с. Степ.
–//– 1929 р.
8. Коцан Анна д. Степ.
–//– 1922 р.
9. Збіглей Роман с. Насті
–//– 1920 р.
10. Креховський Іван с. Ф.
–//– 1900 р.
11. Квасишин Анна
–//– 1923 р.
12. Дудій Микола
–//– 1900 р.
13. Ленчук Марія ж. Дмитра
–//– 1922 р.
14. Ленчук Катерина д. Д.
–//– 1927 р.
15. Рибчин Олекса с. П.
–//– 1906 р.
16. Рибчин Анна д. Олекси
–//– 1914 р.
17. Петранюк Федор
–//– 1920 р.
В міжчасі зголосилися до більшовиків: Крох Михайло “Підкова”, Рибчин Параска д. Луця, ур. 1921 р., і Рибчин Софія д. Луця,
ур. 1924 р., яких більшовики відставили до рай. Товмача.
154

У верхньому правому куті документу напис олівцем: Е-149.
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По переслуханні всіх вище згаданих арештованих, одних в
сільраді, других в районі, в тім часі звільнили слідуючих людей:
1. Ленчук Софія
(в кілька день випустили)
2. Крох Іван с. Я.
(в 2 дні
–//– )
3. Крох Настя ж. І.
(в 7 день
–//– )
4. Крох Настя ж. М.
(16.8.[19]45 р. –//– )
5. Коцан Палагна
(
–//–
–//– )
6. Коцан Василь
(
–//–
–//– )
7. Рибчин Параска
(23.8.[19]45 р. –//– )
8. Ленчук Катерина
(
–//–
–//– )
9. Крох Михайло
( –//–
–//– )
10. Креховський Іван ( –//–
–//– )
11. Збіглей Роман
( –//–
–//– )
12. Ленчук Марія
(24.8.[19]45 р. –//– )
13. Рибчин Олекса
(
–//–
–//– )
14. Рибчин Анна
(
–//–
–//– )
15. Рибчин Софія
(30.8.[19]45 р. –//– )
Дня 5.9.[19]45 р. до с. Братишева прийшли більшовики
разом із “Романом”, котрий водив більшовиків. Цього дня зістала арештована Шкварок Марія ж. Максима, ур. 1913 р., разом
із двома дітьми (за це, що передержувала один день трупів побитих боївкарів СБ), Федорів Олекса, ур. 1931 р., Німа Анна
д. Дмитра, ур. 1924 р. (учителька), Катерина з Кутиськ (полька,
служниця). Дня 12.9.[19]45 р. забрали всіх до Товмача, а по двох
тижнях випустили.
Дня 6.9.[19]45 р. згадана Катерина їздила з двома більшовиками до Станиславова по Семенів Палагну ж. Василя, яка крилася в Станиславові. Цю жінку більшовики арештували та привезли до с. Братишева, де вона просиділа один день, а опісля
відвезли до Товмача. Дня 10.9.[19]45 р. її випустили, з тою умовою, що за 4 дні має зголоситися “з повин[н]ою” її чоловік Семенів Василь.
Від 5.9.[19]45 р.-19.9.[19]45 р. в с. Братишеві заарештували
Козак Василя с. Романа, ур. 1904 р., Малітовську Розалію (знайшли бандаж і йодину), Крох Михайла с. Івана, якого по кількох
днях випустили.
Дня 25.9.[19]45 р. о год. 8-ій, до с. Олешева зайшло зі сторони Братишева 25 більшовиків, а з ними і “Роман”. Він завів
більшовиків до Гладкої Марії [і] сказав, що до неї повстанці дали
коня. Більшовики питали за цим конем та коня вдома не було.
Більшовики заарештували її невістку Гладку Марію ж. Миколи,
ур. 1918 р., котру з сільради випустили. О год. 14 виїхали всі до
с. Братишева.
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Дня 27.9.[19]45 р. до с. Олешева зайшло о год. 20, 30 більшо
виків з Братишева та обложили село. “Роман” із 10 більшовиками
ходив по селі та заглядав попід вікна. Прийшовши до Бордакевич
Андрія, більшовики побачили в хаті стрільця. Це був Бордакевич
Дмитро с. Олекси, ур. 1922 р., який також завважив більшовиків,
вискочив з хати та відкрив по більшовиках вогонь. Під час цеї пере
стрілки він зістав ранений в руку та мимо цього втік. Більшовики
арештували Бордакевич Марію ж. Андрія, котру забрали до с. Братишева та по двох днях випустили. Того самого вечора в с. Острині
ночував Вербняк з 30 більшовиками. Вчувши стріли в с. Олешеві,
прийшов о год. 21 на підмогу. Всі більшовики о год. 24 виїхали.
В днях 27, 28, 29.9. спецвідділ Комарова-Кошового робив
ніччю засідки біля с. Олешева (біля кладки просто фабрики). Ці
засідки були безуспішні.
Дня 27.9.[19]45 р. о год. 9, до с. Загір’я155 з с. Братишева зайшло 8 більшовиків та заарештували Шкварок Михайла (секретар сільради), Глащук Миколу (голова сільради). По двох днях
обох випустили.
Дня 28 та 29.9.[19]45 р. більшовики робили засідки в
с. Загір’ю, але без жодних успіхів.
Дня 30.9.[19]45 р. до с. Загір’я зайшло о год. 6, 12 більшовиків разом із “Романом”, котрий почав водити більшовиків по
господарях. Вони заарештували:
1. Солонина Степана (новий голова сільради)
2. Матвій Миколу
3. Голуб Івана
4. –//– Палагну
5. Клецюк Миколу.
О год. 14 відійшли до с. Братишева, звідки по двох днях всіх
випустили.
Дня 9.10.[19]45 р. о год. 23, до с. Загір’я зайшло з с. Братишева 10 більшовиків, з якими також був “Роман”. Зайшовши до
Клецюка Миколи, зробили біля хати засідку, де просиділи до слідуючого дня. Дня 10.10. відійшли до с. Братишева.
Дня 10.10.[19]45 р. спецвідділ Комарова-Кошового вибрався з с. Братишева156 на постій до с. Нижнева.
Дня 12.10.[19]45 р. о год. 8, до с. Загір’я заїхало на 4 фірах з
с. Нижнева 18 більшовиків, в тому числі і “Роман”, та 5 на конях.
Вони зробили облаву на ліс Мельницький, під час якої заарешту
вали: Лихів Василя, ур. 1890 р., і Красняк Івана, ур. 1922 р. (вернув з Німеччини). Після облави робили більшовики розшуки в
селі, але нікого не зловили. О год. 15 більшовики враз з арештованими виїхали до с. Нижнева.
155
156

У тексті: Зарічча.
У тексті: Братковець.
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Дня 13.10.[19]45 р. о год. 21, до с. Братишева зайшло
20 більшовиків з с. Нижнева. Між ними було трьох на конях. Заїхавши до села, ходили по господарствах та підслухували, що
де говориться. Дня 14.10. о год. 2, почали переводити в селі
арештування. Арештували слідуючих людей:
1. Палюджишин Іван с. Василя
ур. 1927 р.
2. Ленчук Іван с. Григора
–//– 1927 р.
3. Стасюк Іван с. Осипа
–//– 1927 р.
4. Крох Іван с. Максима
–//– 1927 р.
5. Креховецький Іван с. Федора –//– 1910 р.
6. Гладуник Петро с. Василя
–//– 1927 р.
7. Сиротюк Василь с. Степана –//– 1918 р. (випущений

25.10.[19]45 р.)
8. Дудій Василь
–//– 1909 р. ( –//–
–//– )
9. –//– –//– с. Романа
–//– 1907 р. ( –//–
–//– )
10. Бойчук Василь с. Матія
–//– 1919 р. ( –//–
–//– )
11. Козак Василь с. Андрія
–//– 1902 р. ( –//–
–//– )
12. Семенів Василь с. Івана
–//– 1900 р. ( –//–
–//– )
13. Щербина Микола с. Якова
–//– 1912 р. ( –//–
–//– )
14. Крох Яків с. Григора
–//– 1918 р. ( –//–
–//– )
15. Палюга Михайло с. Дмитра –//– 1901 р. ( –//–
–//– )
16. Петранюк Федор
–//– 1919 р.
17. Коцан Анна д. Степана
–//– 1913 р. (змісця

випущена)
18. Палюга Анна д. Василя
–//– 1925 р. (випущена

25.10.[19]45 р.)
19. Головата Анна д. Дмитра
–//– 1928 р. (змісця

випущена)
20. Рибчин Параска д. Луця
–//– 1921 р. (зголосилася)
21. Ленчук Софія д. Миколи
–//– 1924 р.
22. –//– Марія ж. Дмитра
–//– 1922 р.
23. Крох Іван
–//– 1890 р. (випущений

25.10.[19]45 р.)
24. –//– Февронія ж. Івана
–//– 1895 р. ( –//–
–//– )
25. –//– Настя ж. Михайла
–//– 1919 р. ( –//–
–//– )
26. –//– Григор
–//– 1885 р. ( –//–
–//– )
27. –//– Яків с. Григора
–//– 1912 р.( –//–
–//– )
28. –//– Анна ж. Якова
–//– 1918 р. ( –//–
–//– )
29. Палюга Настя д. Івана
–//– 1927 р. ( –//–
–//– )
30. Шкварок Марія
–//– 1927 р. ( –//–
–//– )
31. Рибчин Софія д. Луця
–//– 1924 р. (зголосилася)
32. Ленчук Катерина д. Дмит.
–//– 1927 р. (зголосилася і

випустили)
33. –//– Марія ж. Д.
–//– 1922 р. ( –//–
–//– )
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34. Головата Марія д. Григора –//– 1928 р. (випустили

змісця)
35. Палюга Настя д. Івана
–//– 1926 р. ( –//–
–//– )
36. Царева Настя д. Миколи
–//– 1922 р. ( –//–
–//– )
Всі інші сидять в Станиславові.
По арештуванні більшовики зліквідували ще 4 господарства,
а опісля виїхали.
Дня 15.10.[19]45 р. о год. 8, до с. Новосілки заїхало з с. Нижнева 14 більшовиків із Нетриловською Анною д. Петра, котра
втекла до більшовиків. Вона водила більшовиків до підозрілих
господарів, де більшовики переводили основні труси, при чому
грабили, що тільки вдалося. Крім цього, забрали кілька штук худоби, збіжжа, яке тільки знайшли наверху, кури і т.п.
Дня 23.10.[19]45 р. до с. Олешева зайшло з с. Нижнева
30 більшовиків, котрі обложили фабрику вапна, поарештували всіх працівників, включно з директором, опісля пішли до схо
вища та витягнули з нього: Головатого Олексу, ур. 1904 р., Бордакевич Дмитра с. Олекси, ур. 1922 р., Михайлюк Василя с. Івана, ур. 1912 р. В першого забрали пістоль, крім цього, один кріс і
1 ППШ, та 400 кг тютюну. З арештованими виїхали до с. Нижнева.
Дня 4.11.[19]45 р. о год 5, до с. Новосілки зайшло 25 більшо
виків з с. Нижнева, дали застави від с. Петрилова, а опісля скочили до села. В селі застукали 4 місцевих стрільців, які почали
втікати, під час чого більшовики ранили двох та вбили одного
стрільця (Гладуна Степана с. Василя. ур. 1925 р.). Трупа більшо
вики забрали до села і там біля нього робили мітинг. На мітингу між іншим говорили, що 7.11.[19]45 р. будуть звільнювати
в’язнів, які засуджені до 15 літ. Крім того говорив, що трьох їхніх
бійців розгромили 30 бандеровців, а одного забили, якого привезли там. Також говорив, що багато людей поголосилося,
якщо б не боялися бандеровців, але на це можна порадити, треба написати листа на воєнкомат, а вони прийдуть і його нібито
арештують, в районі дадуть йому документ та випустять додому.
По мітингу о год. 14, виїхали до Нижнева.
Того самого дня о год. 6, до с. Липи заїхало 10 більшовиків з
того самого відділу та заарештували: Кориташ Михайла с. Івана,
ур. 1917 р., і Бандьова Степана, ур. 1910 р. О год. 7 виїхали до
с. Новосілки, де долучили до свойого відділу.
Дня 13.11.[19]45 р. відділ Комарова-Кошового вибрався, на
його місце до с. Нижнева заїхав відділ около 30-40 більшовиків з
с. Рошнева.
14.11.[19]45 р.
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№ 170
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА
С. БУКІВНА ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
18.11.-21.11.1945 Р.
3 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа облави на с. Буківну
Товм[ацького] р-ну, дня
18.11.[19]45 р.- 21.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.11.[19]45 р. о год. 2, зі Станиславова зайшло до
с. Буківна 80 більшовиків. В селі стріляючи запальними кулями,
запалили стайню Майстришин Катерини. Заквартирували в селі,
вночі робили по селі стежі та провіряли господарства.
Дня 19.11.[19]45 р. о год. 8, заїхало до села ще 30 більшовиків з Товмача, з якими були заст. Вербняка Тугай Василь, зі
с. Олеші, та Жила, голова заготівлі контингенту. Більшовики,
які приїхали з райцентру, стягали контингент, після того зганяли селян, які цей контингент відвезли до Товмача. Більшовики
зі Станиславова робили розшуки, при чому забирали різні речі,
прим[ір]: під час ревізії в Логази Марії забрали шкіру на одну
пару чобіт, погрожуючи господині, що як буде жалітися командиру, то застрілять її. Під час ревізії в Логази Палагни зграбували
700 крб., крім того, майже всюди забирали якісь речі. Цього ж
дня арештували Логазу Кирила, ур. 1913 р. Обідали більшовики
групами 5-8 чоловік в поодиноких господарів. Вночі стягнулися до читальні, де ночували. Від сторони с. Олешів, Петрилів та
Миловання зробили сильні застави (з 15-20 чоловік). Крім того,
по селі ходили стежі. Одна проходяча селом стежа, зайшла о
год. 24 до Логази Николи та казали йому відчинити двері. Коли
Логаза Никола не вспів скоро відчинити, більшовики розвалили
двері, скочили до хати та побили цілу рідню. Ранком 20.11. знову
снідали по господарях, після чого цілий день переводили труси
та ліквідацію тварин. Крім того, 20 більшовиків цього ж дня зайшли з Буківної до Олешева, де замовили обід, також робили в
селі розшуки та провіряли здачу контингенту. Після того замовивши вечерю, відійшли до Буківної.
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Дня 21.11.[19]45 р. о год. 10, 60 більшовиків відійшли з награбованим майном до Товмача, а 50 більшовиків розділившися
на дві групи (35 більшовиків пішли горою понад Дністер, а 15 в
сторону с. Антонівки), пішли в сторону с. Нижнева. Переходячи через Антонівку, більшовики зайшли до Терлецького Василя,
ур. 1910 р., не заставши його вдома, наказали його жінці, щоб
він зголосився. Також арештували Дудій Палагну, ур. 1907 р.
О год. 12 відійшли до села Нижнева.
3.12.[19]45 р.

“Е-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 258.
Оригінал. Машинопис.
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№ 171
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ РОЗЗБРОЄННЯ
“ІСТРЕБІТЕЛІВ” У С. ГОРИГЛЯДИ ТОВМАЦЬКОГО
(ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ 25.11.1945 Р.
5 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа роззброєння
істребітелів в с. Гориглядах
Товм[ацького] р-ну,
дня 25.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 25.11.[19]45 р. о год. 8, на с. Горигляди наскочило
40 більшовиків з двох сторін, то є: від сторони Коропця заїхало машиною 20 більшовиків та з Товмача заїхало фірами також
20 більшовиків. В селі арештували: Чинчик Микола, ур. 1889 р.,
Чинчик Дмитро, ур. 1921 р., Кутиський Микола, ур. 1920 р. (стрибок), Кутиський Дмитро, ур. 1922 р. (стрибок), Татарчук Василь, ур. 1911 р. (стрибок), Бойчук Михайло, ур. 1922 р. (стрибок), Підгірний Михайло, ур. 1919 р. (стрибок), Кутиський Іван,
ур. 1916 р. (стрибок), Семенів Михайло, ур. 1911 р., Баране
цький Осип, ур. 1908 р., Павлюк Стах, ур. 1927 р. (поляк), Ріван
Михайло, ур. 1925 р., Тишко Дмитро, Трушак Федір, ур. 1925 р.
Двох останніх таки того дня випустили. Цього ж дня відмовилася від праці вся сільська оборона, віддаючи більшовикам всю
зброю, яку дали їм з району. Лише Підгірний Федір, ур. 1918 р., і
Копаніцький Іван, ур. 1904 р., не віддали зброї та не відмовились
від праці. Крім того, більшовики зліквідували майно арештованого Бойчук Михайла. О год. 19 забираючи зі собою арештованих,
виїхали до райцентру Товмача.
5.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 391.
Оригінал. Машинопис.
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“Е-149”.

№ 172
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА
С. ДЕЛЕВА ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
ТА ЗАГИБЕЛІ Д. “ЯРЕМИ” 25.11.1945 Р.
8 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа: наскоку на с. Делеву
Товм[ацького] р-ну,
та упадку д. “Яреми”,
дня 25.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
25.11.[19]45 р. о год. 13, до с. Долини Товм[ацького] р-ну заїхало одною машиною з Товмача 25 більшовиків, які повечерявши, заквартирували в селі. Ранком дня 26.11.[19]45 р. о год. 9,
більшовики поїхали зі с. Долини до с. Олеші Товм[ацького] р-ну,
де провіряли здачу контингенту до год. 12, після того від’їхали в
напрям с. Долини. Не повертаючи до с. Долини, заїхали несподівано до с. Делеви о год. 13. В цьому часі в сусідстві хати, в якій
в той час відбувалося весілля, сиділо трьох мужчин. З ними був
місцевий дяк, Воєвода Василь, ур. 1911 р., довголітній член ОУН
“Ярема”. Почувши, що в селі є більшовики, всі мужчини повтікали, а “Ярема” залишився, щоб дати знати про те, що більшовики,
до хати, де відбувалось весілля, бо там були хлопці, які крилися.
“Ярема” не вспів дійти до наміченої хати, бо 25 більшовиків перетяли їм дорогу. “Ярема” забіг до своєї хати, яка стояла порожна.
З хати почав відбиватись гранатами. Більшовики також стріляли
до хати. “Ярема” ще деякий час відбивався з пістоля, а опісля
сам застрілився. Більшовики витягнули його на дорогу, стягнули
одяг та взуття, та також забрали пістоль. О год. 15 більшовики
виїхали до райцентру Товмача.
8.12.[19]45 р.

“Е-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 242.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 325.
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№ 173
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЙ СПЕЦВІДДІЛУ
РВ УНКВС У С. НИЖНІВ І ОКОЛИЦЯХ,
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ,
ВІД 15.11. ДО 8.12.1945 Р.
10 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.157
Грудень 1945 р.

Справа акцій спецвідділу
РО НКВД в с. Нижнів і
околицях, у днях [від]
15.11. до 8.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
До половини місяця листопада 1945 р. в с. Нижневі
Товм[ацького] р-ну стаціонував відділ РО НКВД числом 35 чоловік під ком. Кошового. Відділ цей діяв на Нижнів і околичні села.
В половині листопада відділ цей відійшов до Товмача, а на його
місце прийшов новий відділ числом 35 більшовиків під ком. Девяткіна (пом. оперуповноваженого [РО] НКГБ), який продовжує
роботу попереднього відділу в терені. З цим відділом співпра
цюють “повинники”: Присяжнюк Осип “Роман”, родом зі Смерклова, присілок Нижнева, б. боївкар “Зоряна”, Сиротюк Михайло, ур. 1929 р., зі с. Братишів того ж р-ну, та “Грім”, родом зі
Смерклова, бувший кущовик. Ці “повинники” водять більшовиків
по селах, вказуючи на хати і людей, що прихильно ставились до
рев.-повстанчого руху.
15.11.[19]45 р. до с. Антонівки Товм[ацького] р-ну зайшло
12 більшовиків з цієї групи та зробили на шляху, що веде до лісу
Глинниця, засідку. Вечером цією дорогою переходило двох мужчин з того села, що криються на власну руку. Більшовики обстріляли ракетами та кулеметним вогнем цих мужчин та їм вдалося
втекти. Після цього більшовики пішли до гром. Сабадаш Івана та
заарештували (вже втретє) його дочку Катерину, ур. 1925 р. Тої
ночі заарештували Матвіїва Федора, ур. 1922 р., і враз з арештованими відійшли до Нижнева.
16.11.[19]45 р. о год. 8, до с. Братишів Товм[ацького] р-ну
зайшло 12 більшовиків з цієї групи зі Сиротюком і за його вка157
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зівками перевели труси в чотирьох господарів. В Козака Василя знайшли більшовики 10 кг солонини, яку забрали. Кромі
того, забрали в нього дуже багато мішаних товарів з його приватної крамниці, яку провадив він ще від польських часів. В
селі заарештували, кромі того, Шкварок Марію, ур. 1922 р.,
Олесів Настю, ур. 1921 р., Лехів Софію, ур. 1895 р. (випущена
19.11.[19]45 р.), і Дудій Кирила, ур. 1905 р. З арештованими відійшли по полудні до Нижнева.
20.11.[19]45 р. 15 більшовиків з цієї групи зайшли непомітно в с. Антонівку та цілу ніч стежили по селі, а ранком непомітно
зникли.
24.11.[19]45 р. 20 більшовиків з Сиротюком зайшли до
с. Братишів і за вказівками Сиротюка знайшли у Водуда Івана
Дудія Николу, що тут крився і забрали його зі собою. Цілий день
шукали за горілкою, яблуками і т.п.
25.11.[19]45 р. 15 більшовиків перевели знова розшуки у
Братишеві, одначе безуспішні.
Того самого дня 15 більшовиків з “Романом”, “Громом” і Сиротюком заарештували в Антонівці: Гарасимів Настю, ур. 1927 р.,
Капітан Марію, ур. 1923 р. (родом з Братишева, покрилася),
Сабадаш Катерину, ур. 1925 р. (вчетверте), і Матвіїв Федора,
ур. 1922 р. (чотири дні тому “втік” з Нижнева).
29.11.[19]45 р. 25 більшовиків з “Романом”, “Громом” і Сиротюком заарештували в с. Братишів Шкварок Марію, ур. 1922 р.
(вдруге), Федорів Марію, ур. 1924 р., Олесів Палагну ж. Василя,
ур. 1921 р., і Семенів Степана, ур. 1921 р., та враз з арештованими відійшли до Антонівки, де зчерги заарештували Ленчук Параску, ур. 1929 р., і звідси враз з усіма арештованими відійшли
до Нижнева.
По полудні того самого дня ще раз наскочили на с. Братишів
та заарештували Палюджишина Івана, ур. 1895 р., Дудій Петра,
ур. 1885 р., і Семенова Степана, ур. 1921 р. (вдруге).
2.12.[19]45 р. о год. 8, заїхало 10 більшовиків двома фірами
до с. Братишів. В селі зібрали 20 цт. бараболі, а з хати Солонини
Андрія забрали фіру дощок та від’їхали до Нижнева.
4.12.[19]45 р. о год. 9, 8 більшовиків з Нижнева заїхало двома фірами до Братишева. Саме тоді з Товмача до Братишева заїхало 18 більшовиків. Обі групи стрінулися біля церкви і разом
пішли на господарство Козака Федора “Мамая”, звідки забрали
дві фіри дощок і о год. 11 від’їхали разом до Нижнева.
7.12.[19]45 р. 5 більшовиків з Нижнева з Сиротюком
заарештували в Братишеві: Дудій Кирила, ур. 1921 р., Палю-
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гу Петра, ур. 1912 р., Палюгу Степана, ур. 1905 р., Крох Якова,
ур. 1912 р., Гладкого Тимоша, ур. 1913 р., та Шкварка Якова,
ур. 1908 р. По полудні з арештованими відійшли до Нижнева.
8.12.[19]45 р. 20 більшовиків з Сиротюком знова зайшли
до Братишева і заарештували Палюджишин Настю, ур. 1925 р.,
Крох Івана, ур. 1885 р., і Лехів Палагну, ур. 1927 р. Тоді ж забрали в Солонини Андрія 20 цт. бараболі, а в Козака Федора “Мамая” одну фіру дощок з розібраних будинків. По полудні враз з
арештованими та награбованим майном відійшли до Нижнева.
10.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 255-255 зв.
Оригінал. Машинопис.
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“Е-149”.

№ 174
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ КВАРТИРУВАННЯ
БІЛЬШОВИКІВ У С. ОЛЕША ТА БОЮ СКВ У
С. МОСТИЩЕ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
1.12.-6.12.1945 Р.
12 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа квартирування більшовиків
в с. Олеша та бою СКВ в с. Мостиська
Товм[ацького] р-ну, дня від 1.-6.12.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.12.[19]45 р. о год. 8, до с. Олеша заїхало з Товмача
30 більшовиків. В селі провіряли здачу контингентів. О год. 17
більшовики від’їхали в сторону Товмача, вдійсності до Товмача поїхала лише машина, а більшовики вернулись з дороги до
села та заквартирували. Слідуючих днів більшовики зі с. Олеша
роз’їзджалися до сіл Одаїв, Горигляд, Долини, Делеви, Будзина,
Мостиськ Товм[ацького] р-ну.
Дня 5.12.[19]45 р. до с. Долина заїхало 40 більшовиків, які
заквартирували в селі.
Дня 6.12.[19]45 р. в с. Мостиськах заквартирував кущ під
ком. “Яреми” в числі 15 повстанців. О год. 12 до с. Мостиська заїхало 30 більшовиків зі с. Олеша, звідки попрямували в напрям
с. Долина. Переходили недалеко куща, залишаючи його коло
1 км за собою. Несподівано більшовики завернулися та скоро
попрямували прямо до місця постою куща. Повстанці, які були
добре скриті та незапримічені більшовиками, почали відступати. В цей час більшовики зблизились до відділу коло 20-30 м та
почали кричати “Здайсь”, “Гріша давай пулємьот” і т.д. В цей час
стрільці відкрили по більшовиках вогонь, під час чого між більшо
виками зробили замішання. Після 20 хв. перестрілки, відділ почав відступати під обстрілом, головно з десятизарядок. Після
того стрільці залягли та дальше продовжували бій, який знову
тягнувся коло 50 хв. Під час бою з с. Долини прийшло на допомогу ще 40 більшовиків, які заскочили відділ ззаду. Проте стрільцям
вдалось непомітно вицофати в глибину лісу, забираючи зі собою
одного легко раненого. Більшовицькі втрати: трьох забитих,
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5 ранених. Після бою більшовики до години 20 держали довкруги лісу застави, освічуючи терен ракетами. О год. 20 від’їхали до
с. Долини, де заквартирували.
12.12.[19]45 р.

“Е-149”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 250.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 226, арк. 19.
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№ 175
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО ТЕХНІЧНОГО РЕФЕРЕНТА СБ
“МИРОНА” В С. ОЛЕША ТОВМАЦЬКОГО
(ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ 13.02.1946 Р.
10 березня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.158
Березень 1946 р.

Справа смерті рай.
тех. реф. СБ “Мирона” в
с. Олеша Товм[ацького] р-ну,
дня 13.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 12.2.[19]46 р. попадає в руки большевикам б. боївкар з
групи “Зоряна” “Сокіл” і другого дня, то є 13.2.[19]46 р., приводить большевиків до бункра в лісі Городище коло присілка Думки. В бункрі були “Мирон”, “Орест” та “Веселий”. Прийшовши
над бункер, большевики почали кричати, щоб вони здавались
живими в руки. “Мирон” відповів, що зрадником не буде, а їхню
смерть пімстять друзі. Після того “Мирон” та “Орест” стріляються, та від большевицького стрілу, спрямованого до бункра, паде
неживим “Веселий”.
10.3.[19]46 р.

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 371.
Оригінал. Машинопис.
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№ 176
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ КУЩОВОГО
ТЕРЕНОВОГО “ЗЕЛЕНОГО” 15.02.1946 Р.
10 березня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.159
Березень 1946 р.

Справа смерти кущ.
теренового “Зеленого”,
дня 15.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.2.[19]46 р. попадає в руки большевиків б. стрілець з
сотні “Шаблі” пс. “Веселий” – Дупелко Данило с. Івана. Слідуючого дня, то є 15.2.[19]46 р., “Веселий” приводить большевиків
до бункра, в якому був кущевий тереновий “Зелений” та двох
мужчин, які крилися на власну руку: Терлецький Петро с. Якова
та східняк “Береза”. Прийшовши над бункер, большевики почали кричати: “Зелений”, здайся живий, тобі нічого не буде, будеш
помилуваний, будеш у нас великою людиною!” Коли “Зелений”
нічого не відзивався, большевики розкопали частину землі над
бункром та почали кидати до середини гранати. Від розриву гранат став убитий Терлецький Петро “Нічний”. Большевики посилають “Веселого” лізти до бункра, думаючи, що вже всі побиті.
Коли “Веселий” почав лізти до бункру, “Зелений” ранить його з
МП в обі ноги, внаслідок чого “Веселий” слідуючого дня помер.
“Зелений”, користаючи з часу, як большевики витягали з криївки “Веселого”, вискакує виходом та втікає. Большевики відкри
вають по ньому вогонь, внаслідок чого “Зелений” стає важко ранений в живіт.
В часі, коли большевики спрямували ввесь вогонь за вті
каючим “Зеленим”, вискакує з бункра “Береза” (східняк, що залишився в 1941 р. та з приходом большевиків в 1944 р. цілий час
крився). “Зелений” останками сил добігає до іншого бункра, де
з причини тяжкого поранення слідуючого дня умирає. Місцеві
люди, не маючи змоги похоронити “Зеленого”, через квартирування в селі большевиків, ховають його тим часом в околотах,
в господаря Коваля Михайла, але большевики знаходять трупа під час розшуків в цього господаря. Знайшовши “Зеленого”,
159
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прив’язують його до коня та тягнуть по селі, для застрашення населення. Після того залишають тіло забитого в Олешеві на полі,
недалеко цвинтаря, забороняючи його хоронити. Ніччю роблять
коло нього засідки. Після тижня дозволили місцевим людям похоронити його на цвинтарі.
10.3.[19]46 р.

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 375.
Оригінал. Машинопис.
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№ 177
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
ДВОХ СТРІЛЬЦІВ “ОРІХА” І “ВОРОНА” ТА
РАЙОННОЇ САНІТАРКИ “ЯРИНИ” В С. ОСТРИНЯ
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
22.02.1946 Р.
10 березня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.160
Березень 1946 р.

Справа смерти двох
стрільців: “Оріха” і “Ворона”
та рай. сан. “Ярини” в
с. Остриня Товм[ацького] р-ну,
22.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 22.2.[19]46 р. квартируючі в с. Остриня большевики зайшли на господарство Калиняка Миколи с. Василя, щоб набрати дров до лазні, яку большевики улаштували в сусідній хаті. Не
знайшовши відповідних сухих дров, большевики почали розбирати курник, під яким був бункер, в якому сиділи стрільці з СКВ
“Оріх” та “Ворон” і рай. сан. “Ярина”. Стрільці почувши над входом стукіт, думали, що большевики вже відкривають бункер та
почали через вентилятор відстрілюватися. Большевики відскочили від місця, в якому знаходився бункер, але з подвір’я не відійшли. Через цілу ніч большевики тримали коло бункра заставу.
Рано большевики відкрили бункер, звідки витягнули тіла неживих стрільців та санітарки, які розірвалися гранатою.
Убитих большевики заборонили хоронити через цілий тиждень. Аж після тижня дозволили похоронити їх на місцевому
цвинтарі.
10.3.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 374.
Оригінал. Машинопис.
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“Б-139”.

№ 178
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
Д. “ВОРОНА” В С. НИЖНІВ ТОВМАЦЬКОГО
(ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ 25.02.1946 Р.
10 березня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.161
Березень 1946 р.

Справа смерти д. “Ворона”
в с. Нижнів Товм[ацького] р-ну,
дня 25.2.[19]46 р.162
П Р О Т О К О Л.
Під час зимової бльокади в м. лютому 1946 р., на прохання
“Чумака”, місцева дівчина з с. Нижнів Товм[ацького] р-ну Марія,
прийняла до криївки, яка знаходилася в неї на городі, д. “Ворона”. (Ця дівчина перед бльокадою була арештована і випущена).
Після приходу д. “Ворона”, дня 13.3.[19]46 р. вдруге арештують
її та забирають на [РО] НКВД до райцентру Товмача.
Дня 15.3.[19]46 р. о год. 11 рано, приїхало з Товмача
10 большевиків до Нижнева та разом з 20 большевиками з квартируючого гарнізону в с. Нижневі заїзджають на господарство
цеї дівчини. Зайшовши до хати, не застають нікого, крім матері
Марії. З хати бігом подаються в город, розстрільною обступають
місце криївки, в якій сидить д. “Ворон” та відкривають частинно криївку. В цей час “Ворон” кидає зі середини гранату Ф-1.
Большевики відскакують від криївки, з чого користає “Ворон”,
вискакує з криївки, відкриваючи до большевиків вогонь з десятизарядки, але сам паде неживий від большевицької кулі. Большевики стягнувши з нього чоботи та забравши десятизарядку, відходять. 15.3. та 16.3. роблять коло неживого застави. Після двох
днів дозволили “Ворона” похоронити на місцевому цвинтарі.
10.3.[19]46 р.163

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 373.
Оригінал. Машинопис.
161
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№ 179
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ СТРІЛЬЦІВ
“ГОРОХА” І “ДУНАЯ” ТА ЗДАЧІ ЖИВИМ В
РУКИ БІЛЬШОВИКІВ “СЕРГІЯ” В С. ОСТРИНЯ
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
27.02.1946 Р.

10 березня 1946 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.164
Березень 1946 р.

Справа упадку стрільців
“Гороха” і “Дуная” та здачі
живим в руки большевиків “Сергія”
в с. Остриня Товм[ацького] р-ну,
дня 27.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
27.2.[19]46 р. о год. 8 рано, в с. Остриня Товм[ацького] р-ну
квартируючі большевики в числі 20 осіб, наскочили на госпо
дарство Даниленко Ганни, в якої квартирувало трьох стрільців
з куща “Зеленого”, д. “Горох”, ур. 1927 р., “Дунай”, ур. 1926 р.,
та “Сергій” з 1922 р. Большевики обскочивши господарство, закликали, щоб стрільці здались живими в руки. У відповідь стрільці відкрили по большевиках вогонь. Бій тривав півтора години.
Коли не стало набоїв, друзі “Горох” та “Дунай” розриваються
гранатами, а “Сергій” вибігає з хати та здається живим в руки
большевикам. Під час бою большевики запалили запальними кулями 2 господарства: Даниленко Ганни та Михайлишин Явдохи.
З горіючої хати Михайлишин Явдохи вибігає дівчина Михайлишин Марія д. Явдохи, яка паде від большевицької кулі. Після бою
большевики арештують господиню, в якої квартирували стрільці і забирають її до райцентру. На господарство, де впали вище
згадані друзі, привела місцева дівчина Андрусишин Михайлина
д. Івана, ур. 1925 р. (б. санітарка пс. “Мірта”), яку попереднього
дня большевики зловили в с. Клубівцях.
10.3.[19]46 р.

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 372.
Оригінал. Машинопис.
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№ 180
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ БОЇВКИ
СБ НА СТАНИЦЮ “ІСТРЕБІТЕЛІВ” У С. НИЖНІВ
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
14.04.1946 Р.
20 квітня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Травень 1946 р.

Справа наскоку боївки СБ
на станицю “істребітелів”
в с. Нижневі Товм[ацького] р-ну,
дня 14.4.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.4.[19]46 р. о год. 19, боївка СБ під ком. “Яра” роззброїли в с. Нижневі Товм[ацького] р-ну 10 “істребітелів”, які не
відстрілюючись, здали зброю. Крім того, з магазину станиці забрано ще 8 крісів та біля 2.000 набоїв до крісів. Цього самого дня
знищено на Дністрі пором та спалено будинок станиці “істребітельного” баталіону та будинок, де стало квартирував гарнізон.
20.4.[19]46 р.

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 405.
Оригінал. Машинопис.
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№ 181
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ КУЩОВИКА
“ВОЛОСА” – “СТЕПАНА” ТА “ОЛЕСІ” – РАЙОННОЇ
САНІТАРКИ ЗОЛОТОПОТІЦЬКОГО Р-НУ, БІЛЯ
С. ДЕЛЕВА ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
14.05.1946 Р.
20 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.165
Червень 1946 р.

Справа смерти кущ. “Волоса” –
“Степана” та “Олесі” – рай. сан.
Золотопотіцького р-ну,
б. с. Делева Товм[ацького] р-ну,
14.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.5.[19]46 р. кущ. “Волос” переходив з трьома стрільцями та районовою санітаркою Золотопотіцького р-ну “Олесею”
до с. Делева.
Доходячи до села, коло крайних хат від сторони присілка
Луг, натрапили повстанці на большевицьку засідку, що відкрила по них вогонь. Від перших стрілів упав кущевик “Степан” та
сан. “Олеся”. Решта повстанців відступили.
Тіла упавших повстанців забрали большевики в с. Делева, щоб
люди пізнавали, хто це і звідки, а не довідавшись нічого, завезли
тіла до Олеші, поздирали з них одяг, тіла змасакрували, поламали
руки, пальці, повибирали очі, а “Степанові” вибрали золотий зуб.
Після цього сказали тіла покидати в канал. Слідуючого дня населення похоронило тіла повстанців на місцевому кладовищі.
Цього ж вечера 14.5.[19]46 р., большевики заарештували в
с. Делева: Малого Івана, ур. 1923 р., Кондюк Миколу с. Федора,
ур. 1927 р., і Грицак Івана с. Степана, ур. 1922 р. Всі три арештовані поголосилися були під час бльокади. Большевики казали їм,
що арештують їх за те, що вони, мовляв, стріляють до них, а не ті,
що в лісі.
20.5.[19]46 р.

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 346.
Оригінал. Машинопис.
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№ 182
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАСІДКИ РОЮ УПА НА
ГОСТИНЦІ ГРУШКА–ТОВМАЧ 14.05.1946 Р.
20 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.166
Червень 1946 р.

Справа засідки [рою] УПА на
гостинці Грушка–Товмач,
дня 14.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
14.5.[19]46 р. о год. 10 рано, рій стрільців під ком. сот. “Вихора” зробив засідку на гостинці Грушка–Товмач, на т.зв. Пилявщині. О год. 11 зі сторони Товмача в напрям Грушки над’їхала
таксівка. Засідка сипнула по таксівці сильним вогнем і таксівка
задержалася. Стрільці обскочили таксівку, з неї вискочив змішаний та перестрашений майор з зарядженим пістолем до вистрілу і його шофер, та здалися живими. Стрільці запалили таксівку,
шофера звільнили, а з майором відійшли відкритим тереном у
Яцівський ліс зв. Кагава. У лісі зліквідували майора і ще того самого дня зробили другу засідку на дорозі Яцівка–Олеша, на сподівану большевицьку погоню за майором. Просидівши безуспішно до вечора, вицофали з цього ліса.
Слідуючого дня большевики обскочили цей ліс та сильно
його перешукували. Кромі того, перешукували майже всі ліси
та ліски, що тягнуться від с. Гринівці аж до Долини і Делеви. Не
знайшовши нічого, большевики перед вечером вибралися до
Станиславова.
20.5.[19]46 р.

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 409.
Оригінал. Машинопис.
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№ 183
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ БОЇВКИ
СБ НА СТАНИЦЮ “ІСТРЕБКІВ” У С. КУТИЩЕ
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ
23.05.1946 Р.
30 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.167
Червень 1946 р.

Справа наскоку боївки СБ
на станицю стрибків в
с. Кутиськах [Товмацького р-ну],
дня 23.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 23.5.[19]46 р. о год. 21, наскочила боївка СБ Товм[а
цького] р-ну на станицю “самоохоронників” в с. Кутиськах. В
акції взяло участь кількох стрільців сот. “Шаблі”. Боївка обскочила станицю і захопила всіх стрибків, що були перед станицею та
хотіли розбігатись. Стрибки піднесли руки, здали всю зброю, що
мали в станиці – 18 руських крісів та один кулемет Дехтярова.
Під час роззброювання станиці, один стрибок, що був в
селі, почувши стрілянину, біг на станицю з крісом, готовим до
стрілу, і наскочив на нашу заставу, яка його здержувала, хотячи
роззброїти. Та цей стрибок не хотів задержатися і застава його
кропнула.
По годинній акції боївка запалила будинок станиці та забравши зброю і амуніцію, о год. 22 виступила зі села.
30.5.[19]46 р.

“Б-139”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 410.
Оригінал. Машинопис.
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Отинійський район (ч. 8) (№ 184-208).
№ 184
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
АКЦІЙ У С. ВОРОНА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
19.08.-1.09.1945 Р.
1 вересня 1945 р.
Р.31.

Справа більшов[ицьких] акцій
в с. Ворона Отин[ійського] р-ну,
від 19.8.-1.9.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
Дня 19.8.[19]45 р. о год. 21, під с. Ворона підійшли з Отинії
50 більшовиків. Пороззувавшися край села від сторони ста[н]
ції, обскочили одну, найбільш підозрілу вулицю, а частина їх підсунулася під хату Стефуришин Василя. В хаті ще світилося. Тут,
кромі самого господаря Стефуришина Василя, що як інвалід
вернув з ЧА, був ще кущовий військовик Винник Яків, ур. 1912 р.,
пс. “Забіяка”. Більшовики чекали, аж поки вони оба не вийшли на
подвір’я, а тоді обох під хатою постріляли, з побитих постягали
взуття та держали стійку аж до ранку.
Рано зробили в селі облаву, шукали всюди по госпо
дарствах, по городах, по полі та по лісі. Переходячи лісом, зловили Кондрата Василя с. Йосипа, ур. 1923 р., забили Яковищака
Данила с. Василя, ур. 1913 р., та зловили двох хлопців-пастухів,
один 12, а другий 14-літній, які служили в цьому селі та пасли в
лісі худобу. Хлопців цих вивели на край ліса і били, щоб вони сказали, де є бункри, а коли хлопці не хотіли до нічого признатись
(може й не знали нічого), тоді більшовики їх обох розстріляли.
Ніччю з 24 на 25.8.[19]45 р. 12 більшовиків стрінули на дорозі в селі Соловій Анну, яка несла синові їсти, і стали її питати,
куди і чого йде. В той час дорогою надійшов старший господар
з того ж села і більшовики зацікавились ним та стали його протоколувати, чого він ходить ніччю по селі. З хвилевої неуваги
більшовиків скористала жінка і почала втікати. Більшовики почали за нею стріляти, ранили її, однак легко і вона таки втекла.
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28.8.[19]45 р. участковий Алєксєєв ще з 5 більшовиками,
переходячи з с. Виноград до с. Ворона, стрінув двох хлопців з
Винограду, які побачивши більшовиків, почали втікати. Більшовики, стріляючи за ними, забили 10-літнього хлопця Дикуна Івана, що тоді купався.
Того самого дня Зварищук Василь с. Миколи, ур. 1923 р.,
переходив зі зброєю з с. Ворони до с. Ляцке та під лісом найшов
на більшовиків (застава), які забили його. Того ж дня стрінули
більшовики в лісі Мельничука Миколу, ур. 1916 р., і забрали зі
собою.
Більшовики квартирують у Вороні до сьогодні. Кажуть собі
пекти та варити кури, та готовити самогонку. Днем стягають контингенти, забирають навіть немолочене збіжжя від господарів,
що ще не здали всего контингенту, а вечерами роззуваються та
набосо ходять попід хати підслуховувати. Стягнене днем збіжжя
відставляють перед вечером до ста[н]ції і тут замагазиновують.
1.9.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 131.
Оригінал. Машинопис.
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“Д-147”.

№ 185
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ МІТИНГУ СБ,
ПРОВЕДЕНОГО В С. ТОРГОВИЦЯ
ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 2.09.1945 Р.
4 вересня 1945 р.
Р.31.

Справа мітингу СБ, проведеного
в с. Торговиця Отин[ійського] р-ну,
в дні 2.9.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
Дня 2.9.[19]45 р. в с. Торговиця відправлялось в церкві Богослуження, на якому було присутніх около 600 людей з трьох сіл: Торговиця, Гостів і Закрівці. Користаючи з такої нагоди, спецгрупа СБ
Отинійського району в числі 8 осіб зайшла під церкву і після Бого
служення провела мітинг. Промовляв д. “Денис” на теми: “Сучасне
і майбутнє українського народу”, “Чому більшовики називають нас
німецько-українськими націоналістами”, “Короткий огляд політичних подій” та широко на тему шкідливої роботи сексотів.
Мітинг закінчився окликами: “Хай живе Самостійна Соборна Українська Держава!”, “Хай живе ОУН-СД!”, “Хай живе УПА!”,
“Хай живуть всі поневолені Москвою народи!”. Невгаваюча буря
оплесків всіх присутніх, що зі слезами в очах прослухали промов,
були найкращою хвилиною в той час. На закінчення виступив
ще старенький 88-літний дідусь, бувший усус Романюк Ілько зі
с. Закрівець, який промовив: “Українці! Вже час нам волю осягнути! Тому не лакомтесь на юдин гріш, не продавайте рідних
батька, матері, брата чи сестри! А вам, молодий юначе, дякую,
що відвідали нас. Бажаємо вам щасливо завершити нашу святу
боротьбу та зі славою повернути домів”. Свою коротку промову закінчив кличем: “Хай живуть непереможні герої Української
Самостійної Соборної Держави!”
На Богослуженні і також на мітингу були дві вчительки-східнячки з Полтавщини, які вчителюють в Торговиці.
4.9.1945 р.

“Д-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 350.
Оригінал. Машинопис.

515

№ 186
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКИХ
АКЦІЙ У СС. ТОРГОВИЦЯ І ПРИБИЛІВ
ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 4.09.-9.09.1945 Р.

10 вересня 1945 р.

Р.31.

Справа більшов[ицьких] акцій в сс.
Торговиця і Прибилів Отин[ійського] р-ну,
в днях 4.9.-9.9.[19]45 р.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
4.9.[19]45 р. о год. 9, до с. Торговиця заїхало 30 більшовиків
з прокурором Бутенком. Він виглядає так: низького росту, грубий, з вигляду суворий, обличчя кругле, волосся чорне, заріст
чорний. Убраний був в цивільний одяг: довга, сива маринарка,
червона сорочка, спортові, перешиті з мадярського, сподні, чоботи англ.
Цей відділ поділився на малі групки по 3-4 людей, які почали зараз ходити по селі, перевіряючи здачу контингенту. Майже
кожного стрічного питали, чи вже здав контингент, а коли ще ні,
то зараз заставляли молотити.
По полудні о год. 16, до села заїхало ще 50 більшовиків, які
шукали за сотнею “Орлика” з кур. “Скуби”, яка в той час квартирувала в лісі між Торговицею а Богородичином. В селі, від сторони ліса, поробили застави та ждали на прихід сотні до села на вечерю, одначе даремно, бо сотні не було. Застави держали аж до
16 години слідуючого дня, а потім розстрільною пішли в ліс, де
попереднього дня квартирувала сотня і провіривши його, вернули назад до села. По дорозі зловили Пасєку Дмитра, ур. 1921 р.,
та зв’язали йому дротом руки, а з хати забрали Семчука Івана,
ур. 1911 р. О год. 19 ця група виїхала в сторону Коломиї.
Перша група з Бутенком квартирувала в селі до 6.9.[19]45 р.
і по полудні того дня вибралась в сторону Отинії.
Того самого дня вечером о год. 21, ця сама група з прок.
Бутенком була вже в Прибилові, де без огляду на ніч, скликано
всіх десятників, з якими проведено нараду в справі негайної здачі контингенту. Тут квартирували вони до 9.9.[19]45 р., стягаючи
контингент, а вечером того дня подались в сторону с. Бортник.
10.9.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 135.
Оригінал. Машинопис.
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“Д-147”.

№ 187
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ В С. ЗАКРІВЦІ ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
11 вересня 1945 р.
Р.31.

Справа більшов[ицької] акції
в с. Закрівці Отин[ійського] р-ну.

Т о в м а ч ч и н а.
Вересень 1945 р.

П р о т о к о л.
Ніччю з 9 на 10.9.[19]45 р. до с. Гостів Отин[ійського] р-ну
заїхало 22 більшовики (райбоївка) з участковим Єреновим,
обскочили там одну хату, в якій раніш був зв’язок, перевели труси, а не знайшовши нічого, перейшли до сус. с. Торговиця, де
також перевели труси в 4-ох хатах, але з таким самим успіхом.
Тоді опівночі прийшли до с. Закрівці, обскочили одну вулицю і ранком почали переводити сильні труси по хатах. Зі собою
мали список мужчин, що його правдоподібно зготовив їм поляк
Перс Іван, родом з Закровець, мешкаючий в Угорниках (на захід
не виїхав), а який був тепер разом з ними.
Під час трусів зловили Гуцуляка Михайла, ур. 1921 р.
(б. пров. боївки СБ “Журавель”), секретаря Химейчука Михайла, ур. 1895 р., Махнюка Василя, ур. 1902 р., зі с. Гостів, що тут
ночував, і Семеника Юстина, ур. 1928 р., пс. “Ясінь”. Гуцуляка
зв’язали, мимо того, що зловили його на подвір’ю, жінку його
сильно побили, кажучи, що заберуть зі собою, та вона втекла і
скрилася в городі. Арештованих держали під вартою в сільраді
аж до полудня, а тим часом сконфіскували майно “Журавля”
та заарештували його батька Василя, ур. 1892 р., та забрали зі
собою враз з майном і арештованими до Отинії. По полудні, під
час від’їзду більшовиків, “Ясінь” скористав з того, що більшовики
розійшлися по хатах за харчами, скочив в кукурудзу і втік. Стійковий стріляв за ним, однак не вцілив.
11.9.1945 р.

“Д-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 136.
Оригінал. Машинопис.
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№ 188
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
РАЙОННОГО ТЕХНІЧНОГО РЕФЕРЕНТА СБ
“АНДРІЯ” В С. ТОРГОВИЦЯ ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
24.09.1945 Р.
29 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.168
Жовтень 1945 р.

Справа: смерти рай. тех. реф.
СБ “Андрія” в с. Торговиця
Отинійського рай., в дні 24.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
24.9.[19]45 р. до с. Торговиця заїхало 10 більшовиків двома фірами по контингент – городовину. Вони ходили по селі та
самі стягали городовину. Вже були поминули господаря, в якого
квартирував “Андрій” з боївкарем “Невмирущим”, та пішли до
сусіди. “Андрій” з “Невмирущим” сиділи в бункрі. Дівчина того
господаря вийшла надвір провірити, де знаходяться більшовики.
В той час “Андрій” виставив голову з бункра та почав питати дів
чини, чи вже більшовики відійшли. Його голос зачув більшовик,
що в той час сидів в кукурудзі в городі і почав кричати, кличучи
других більшовиків, що почали збігатися. “Андрій” з “Невмирущим” зорієнтувалися, що себе безпотрібно зрадили та почали
вискакувати з бункра, та залягати до оборони. По них посипалися стріли, на які вони відповіли вогнем. “Андрій” паде ранений
важко в голову і його пробиває більшовик два рази штиком в груди, а “Невмирущий” ранить важко більшовика, пробивається та
втікає. З “Андрійом” падуть матеріяли до звіту, зібрані ним з терену та штафета до др. “Клима”.
Через годину до села приїздять ще 20 більшовиків, які пере
водять труси і ловлять при цьому 6 мужчин, з яких два орга
нізовані. Зловлені: Яценюк Іван с. Михайла, ур. 1907 р., член
з [19]42 р., “Чорнота”, Жилчук Іван с. Микити, ур. 1928 р., симпатик пс. “Дунай”, Тимчишин Іван с. Івана, ур. 1919 р., Семчук Дмитро с. Олекси, ур. 1905 р., Юркевич Андрій с. Івана,
ур.1892 р., і Юркевич Юрко с. Михайла, ур. 1903 р.
168
У верхньому правому куті документу напис олівцем: Д-147; посередині: 29.9.
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Того самого дня більшовики сконфіскували господарство,
де впав “Андрій”, та заарештували господаря Гуменюка Михайла, ур. 1890 р., і його жінку Сеньку, ур. 1900 р., та Баюрчак Анну,
ур. 1921 р. Жінок по трьох днях випустили.
29.9.[19]45 р.

Справу провадив: “Д-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 317.
Оригінал. Машинопис.
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№ 189
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА
СТРУПКІВСЬКИЙ ЛІС, ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ,
І ЗАГИБЕЛІ “ЗАЗУЛІ” З НАДРАЙОННОЇ БОЇВКИ СБ
11.09.1945 Р.
30 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: наскоку на Струпківський
ліс, Отинійського р-ну, і смерти
“Зазулі” з надр. боївки СБ,
в дні 11.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
11.9.[19]45 р. більшовицька спецгрупа в числі 30 осіб переходила ліс від Надвірної в сторону Струпкова. На краю струпківського ліса завважили більшовики вогонь, а біля нього др. “Зазулю”, якого хотіли зловити живцем. “Зазуля” почав втікати,
більшовики стріляючи за ним, його важко зранили, ранений в
голову. Більшовики перев’язали рану, думали забрати його зі
собою в район. Побачивши, що він сильно обезсилений, зрезигнували з цього наміру, вдарили його прикладом по голові та розібравши його до нага, покинули в лісі.
Односельчани “Зазулі”, що пізніше переходили лісом, пізнали його і забрали до села. Станичний с. Струпків заопікувався
ним і дав його до бункра, про котрий знав також Чабатюк Дмитро
с. Федора, ур. 1913 р. Цей Чабатюк в три дні пізніше здався
більшовикам і всипав бункер, в якому лежав “Зазуля”.
26.9.[19]45 р. участковий Стадниченко з 4 більшовиками заїхав під хату, де був бункер з “Зазулею” і забрав його до шпиталя,
де він по трьох днях помер.
30.9.[19]45 р.

Справу провадив: “К-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 318.
Оригінал. Машинопис.
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№ 190
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ В ЦЕРКВІ С. ВОРОНА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
7.10.1945 Р.
10 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа більшовицької акції
в церкві в с. Ворона
Отинійського рай.,
в дні 7.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.10.[19]45 р. до с. Ворона прийшов участковий Алєксєєв зі своєю боївкою в числі 25 осіб. Зразу ж виставив стійкових
біля церкви в числі 8, а решта стягала в селі контингент. Стійки
біля церкви стояли дві доби. Тоді отворили церкву, перевели ревізію, а не знайшовши нічого, почали виходити. Нагорі в бані відізвався в той час якийсь стукіт. Більшовики тоді обскочили церкву
і відкрили по бані вогонь. На бані мали криївку станичний Ворони та двох стрільців з куща. Станичний Несторук Федор с. Івана,
ур. 1910 р., “Гонта”, Максимів Гринь с. Василя, ур. 1918 р., “Сорока”, і Соловей Дмитро с. Івана, ур. 1923 р., “Кіт”. Стрільці відстрілюючись, при тому [застрілили] більшовицького старшину, а
в кінці, бачучи безвихідне положення, “Сорока” і “Кіт” дострілилися, а станичний “Гонта” здається в руки більшовикам. Трупів
обох стрільців скинули на долину та держали три дні стійку біля
них, щоб їх не хоронили. “Гонту” забрали зі собою до Отинії.
З цієї криївки забрали більшовики досить організаційного
майна.
10.10.[19]45 р.

“К-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 153.
Оригінал. Машинопис.
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№ 191
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА
“ІСТРЕБКІВ” У С. КОРОЛІВКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
7.10.1945 Р.
10 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: наскоку на стрибків
в с. Королівка Отинійського р-ну,
в дні 7.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.10.[19]45 р. боївка СБ в числі 10 осіб наскочила на
місцевих стрибків в с. Королівка. Дійшовши до крайних хат села,
боївка зловила одного стрибка, якому наказано провадити до
хати кожного стрибка зокрема тому, що стрибки не стаціонували
тепер разом. Та цей почав кричати та пробувати втікати. Його викінчено стрілом на місці, але стріл цей наробив алярму і стрибки
всі позабункровувалися так, що віднайти кожного зокрема було
неможливо. Кромі цього першого, знищено ще трьох стрибків.
Цього самого вечора здемольовано ще сільраду, кооперативу та
станицю, де квартирували стрибки.
Перед відходом зі села, полишено записку з підписом УПА,
що хто ще раз візьме проти укр. народу зброю, хай не жде помилування.
На знак ракети боївка відійшла на означене місце.
10.10.[19]45 р.

Справу провадив: “Д-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 371.
Оригінал. Машинопис.
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№ 192
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ ЧОТИ УПА ТА
БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРОТИАКЦІЇ В С. ВОРОНА
ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 4.11.1945 Р.
8 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: акції [чоти] УПА та
більшовицької протиакції в
с. Ворона Отинійського р-ну
4.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 4.11.[19]45 р. на зал. лінії Станиславів–Коломия вимінували в повітря 4 вагони війська. З тих 4 вагонів не вийшов ані
один більшовик живим. Останні вагони осталися цілі, тільки було
дещо троха ранених. Як тільки поїзд вилетів в повітря, більшо
вики, які осталися в останніх вагонах, почали давати ракетами сигнали, взиваючи поміч. Чота під ком. “В”, виконавши своє
завдання, вицофала в невідомий напрям. Через півгодини на
поміч цим більшовикам прибуло НКВД з Отинії, Станиславова і
Коломиї. Санітарний відділ забирав ранених і побитих, всі інші
більшовики подалися розстрільною в село Ворона. Через цілу
ніч більшовики робили сильні труси в селі, під час чого арештували: Гиш Ілька, ур. 1890 р., Присяжнюка Михайла, ур. 1921 р.,
Кулик Петра, ур. 1922 р., та Волошин Анну, ур. 1926 р.
З 4/5.11.[19]45 р. частина більшовиків в числі 150 осіб осталася в селі, а інші відійшли до Отинії. Цього самого дня зголосився до більшовиків підр. госп. “Шелест” – Мельничук Василь,
ур. 1922 р. Крім цього, більшовики робили сильні труси у родин
тамошніх стрибків. Біля години 3 по полудні, більшовики зробили мітинг. На мітингу були деякі стрибки із цього села. Мітинг
відкрив старш. лейт. з обл. НКВД (назвиська та опису не можна
було одержати). На мітингу [старш.] лейт. між іншим говорив, що
вину приписують стрибкам та місцевому населенню, які б мали
вимінувати цей поїзд, бо вони провірили вже всі дооколичні ліси
та ліски і не бачили вже ані одного бандеровця, то як можна повірити, що це не робота стрибків.
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Дня 6.11.[19]45 р. більшовики заарештували Шковерську
Доню, ур. 1924 р., Василишин Катерину, ур. 1926 р., Василишин
Гафію, ур. 1926 р. Рівно ж цього дня вивезли 6 родин:
1. Петрик Марію, ур. 1920 р., і троє дітей, чоловік голова
сільради, став арештований 9.10.[19]45 р.
2. Одокій Николу, ур. 1890 р., жінку Марію, ур. 1892 р., та
дочку Марію, ур. 1932 р. Цю родину вивезли через синів, які пішли в УПА.
3. Петрик Марію, ур. 1889 р., дочку Гафію, ур. 1923 р. (кровнячка голови сільради).
4. Петрик Анну, ур. 1883 р. (рідня голови сільради).
5. Молдован Юстину, ур. 1908 р., та дитину з 1943 р.
6. Колинську Анну д. Романа (вивезли за те, що знайшли в
хаті тризуб).
Всі ці родини більшовики забрали до Отинії. Вище згадані
більшовики квартирують дальше в вище згаданому селі, переводять сильні труси, а ніччю роблять засідки від сторони ліса та на
полі, на партизанських стежках. В поблизьких селах більшовики
рівно ж робили подібні труси.
По вимінуванні поїзду, більшовики зміцнили стійки на мостах, з двох бійців на 12. Днем щопівгодини цим шляхом проходить стежа.
8.11.[19]45 р.

“Д-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 381.
Оригінал. Машинопис.
Тотожний текст: ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 66, арк. 90.
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№ 193
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ НА
ВИНИЩУВАЛЬНИЙ БАТАЛЬЙОН У С. ОЗЕРЯНИ
ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 7.11.1945 Р.
9 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: акції на винищувальний
баталіон в с. Озеряни
Отинійського р-ну 7.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 7.11.[19]45 р. дві чоти зі сотні “Б” під ком. “Б” та “Л”, в
порозумінню зі спецгрупою СБ, зробили наскок на с. Озеряни,
де знаходився винищувальний баталіон в числі 30 осіб. Під час
акції здобуто 1 кулемет Дехтярова, 2 ППШ та 4 кріси, і знищено 5 стрибків і самого ком. цього ж баталіону. Крім цього, спалено приміщення винищувального баталіону та сільраду, клуб з
бібльотекою та кооперативу.
На відході залишили кличі, що “якщо хто ще раз візьме в
руки зброю проти нас, хай не жде пощади”, з підписом УПА. Поспівавши революційних пісень, відійшли в свої напрями.
Слідуючого дня стрибки, які ще осталися живими після акції
на них, покидали зброю, при тому зарікалися її в руки більше не
брати.
9.11.[19]45 р.

“Д-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 382.
Оригінал. Машинопис.
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№ 194
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НІЧНОГО НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ ЗА ВСИПОМ ТА АРЕШТУВАННЯ
“ОДАРКИ” ТА “МАРТИ” В С. ГОСТІВ
ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 21.11.1945 Р.
2 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа: нічний наскок більшовиків
за всипом та арештування
др. “Одарки” та “Марти” в
с. Гостів Отин[ійського] р-ну,
дня 21.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 21.11.[19]45 р. о год. 24, група більшовиків в числі
30 осіб під ком. оперативника Шуріна обскочили хату, де квартирували надр. орг. УЧХ др. “Одарка” та рай. [реф.] УЧХ др. “Марта”. Др. “Одарка” та “Марта” цього ж самого дня о год. 16, прийшли до с. Гостева Отинійського району та зараз пішли до кущевого др. “Великана”. У хаті, де квартирував др. “Великан”, ждали
аж до вечора. Вечером др. “Великан” та станичний с. Гостів відвели др. “Одарку” та “Марту” на квартиру. Др. “Великан” привів
ши вище згаданих дівчат на квартиру, пішов до голови сільради
на стрічу. За дві години др. “Великан” добре підпитий, знову
прийшов на квартиру “Одарки” та “Марти”, де посидів ще дві години та зараз відійшов, кажучи: “Іду в ліс до бункра спати”. За дві
години по відході др. “Великана”, більшовики застукавши у вікно,
увійшли до хати та арештували др. “Одарку” і “Марту”, та їх господаря Василенчука Дмитра, ур. 1895 р. Тої самої ночі більшовики, ідучи до с. Гостева, арештували по дорозі Маркевича Антона,
ур. 1893 р. Цієї ж ночі разом з арештованими відійшли до райцентру. Др. “Одарка” та “Марта” випущені військами УПА в акції
на Отинію дня 25.11.[19]45 р.
2.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 259.
Оригінал. Машинопис.
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“Д-147”.

№ 195
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ РОЗШУКІВ
ЗА БУНКЕРАМИ ЗА ВСИПОМ “ТУГАРЯ” В
С. БОРТНИКИ ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 5.12.1945 Р.
8 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа розшуків за бункрами
за всипом “Тугаря” в
с. Бортники Отин[ійського] р-ну
5.12.[19]45 р.169
П Р О Т О К О Л.
Дня 5.12.[19]45 р. о год. 8 рано, до с. Бортник Отин[ій
ського] р-ну з напрямку с. Грушки Отин[ійського] р-ну приїхало
з “Тугарем” 50 більшовиків. Переходячи через село, більшовики
арештували Мамчія Василя, Ватилів Михайла, забравши їх, пішли до ліса, де знаходився бункер др. “Орка” та “Дениса”. При
йшовши на місце, більшовики окружили бункер у віддалі 100 м
кулеметами. “Тугар”, 2 більшовиків та Мамчій Василь попрямували до входу бункра. Мамчій Василь поліз до бункра, вернувшись сказав, що в бункрі немає нікого, тільки чотири зіпсуті кріси. Тоді чотирьох більшовиків полізли до бункра, звідки витягнули чотири кріси та картку, на якій було написано: “Тугаре”-Юдо!
Як не сьогодні, то завтра рука ОУН тебе досягне, а вам більшовицькі сатрапи-голото ждіть відпляти за невинну українську кров
та навчіться за нами краще шукати”. Оперативник Молотков,
прочитавши картку, сказав до “Тугаря”: “Ти цим не перенимайся, ето єрунда” та спитав “Тугаря”, хто це писав. “Тугар” відповів, що це писав “Денис”, на це Молотков сказав: “Посмотрім хто
крєпший”. Більшовики замаскувавши знову бункер, відійшли.
Двох вище згаданих зловлених мужчин звільнили. Після цього
“Тугар” попровадив більшовиків до другого бункра, про який
рівно ж знав. Більшовики прийшовши коло другого бункра, відкрили вхід та почали кричати: “Хлопци здайтесь, вам нічіво не будєт”. Др. “Галуза” бачучи безвихідне положення, кидає з бункра
гранату, вискакує за нею та впав неживим від більшовицької
кулі. Вбивши др. “Галузу”, більшовики почали кричати, щоб
169

Дописано ручно.
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хлопці вилазили з бункра, бо в противному випадку кинуть гранату. Коли хлопці дальше не вилазили, більшовики спрямували
до входу бункра два кулемети, з яких почали стріляти в бункер.
Тоді др. “Явір” та “Залізняк” вилізли з бункра та здались живими
в руки. Більшовики пов’язавши їх, запалили бункер і від’їхали в
напрям Отинії.
8.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 249.
Оригінал. Машинопис.
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“Д-147”.

№ 196
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА С. ГРУШКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
24.11.1945 Р.
10 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Грудень 1945 р.

Справа більшовицької акції
на с. Грушка Отин[ійського] р-ну,
дня 24.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 24.11.[19]45 р. до с. Грушки Отин[ійського] р-ну з
напрямку Отинії заїхало 4 авта більшовиків. Заїхавши в село, заквартирували в школі. Арештували чотирьох мужчин, котрих зараз по перевірці документів випустили.
Дня 26.11.[19]45 р. більшовики перевели арештування родин тих, яких хтось з рідні був арештований та в часі розбиття
тюрми в Отинії випущений відділами УПА:
1. Барчук Іван с. Николи, ур. 1904 р. (за сина)
–//– Марія д. Николи, ур. 1910 р.
–//– Іван с. Николи, ур. 1941 р.
2. Семків Михайло с. Семена, ур. 1892 р. (за сина)
–//– Катерина д. Якова, ур. 1896 р.
3. Колісник Анна ж. Івана, ур. 1903 р. (за чоловіка)
4. Ровенко Марія ж. Михайла, ур. 1915 р. (за чоловіка)
Ровенко Богдан с. Михайла, ур. 1945 р.
5. Кузишин Анна ж. Івана, ур. 1914 р. (за чоловіка)
Кузишин Михайло с. Івана, ур. 1945 р.
6. Цуркан Анна ж. Івана, ур. 1913 р. (за чоловіка)
7. Білуник Федір с. Івана, ур. 1902 р. (випущений через те,
що зголосився добровільно).
Дня 4.12.[19]45 р. о год. 2 по полудні, до с. Грушка знова
приїхало одно авто більшовиків з боївкарем “Тугарем”. Обскакували господарство Шкрумиди Анни, на котрім знаходився бункер, про який знав “Тугар”. В бункрі не було нікого. Більшовики
забрали лише полотно та архів СБ, який там знаходився. Більшовики арештували господиню Шкрумиду Анну та її дочку Марію,
на господарстві котрих знаходився бункер.
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В часі квартирування в с. Грушці перевели більшовики насильну реєстрацію до виборів Верховної Ради СССР.
В цьому самому часі більшовики перевели в селі мітинг, на
якому захвалювали “Тугаря” та старались викликати ненависть
до “зрадників українського народу” др. “Орка” та “Дениса”, говорячи: “Орко” ето самой вихованец деревни Грушка и главний
бандера СБ, “Денис” ему вспомогает. Придьот час, когда ми
з ними розсчитаемса и тогда в Отинійском районє не будет уж
бандитов”.
Дня 8.12.[19]45 р. більшовики з різно награбованим майном
виїхали в районові центри.
10.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 253.
Оригінал. Машинопис.

530

“Д-147”.

№ 197
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ КУЩОВОГО
ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО) Р-НУ,
ЗА ВСИПОМ НА БУНКЕР Д. “ДЗВОНА”,
В С. ЗАКРІВЦІ ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
12 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.170
Грудень 1945 р.

Справа упадку кущового
Товм[ацького] р-ну, за всипом
на бункер др. “Дзвона”, [в]
с. Закрівці Отин[ійського] р-ну.
П Р О Т О К О Л.
Дня 6.7.[19]45 р. до с. Закровець Отин[ійського] р-ну заїхало 25 більшовиків та обложили господарство Савчин Петра
с. Михайла, пс. “Дзвін”, ур. 1900 р., кущовий Товмач[ського] р-ну.
“Дзвін” в той час сидів в бункрі (був хворий та лічився вдома),
разом з “Ромком” Мельничуком Осипом, ур. 1914 р. Більшовики прибули до села разом з Ковалюком Петром зі с. Грабича,
котрий крився разом з др. “Дзвоном” в цьому самому бункрі.
Попереднього дня Ковалюк Петро вийшов з бункра та пішов на
село Грабич, де впав живим в руки більшовикам. Слідуючого дня
привів більшовиків до цього бункра. Більшовики відкривши бункер, почали кричати: “Бандьора здайсь, тебе нічего не будет”.
Др. “Дзвін”, побачивши безвихідне положення, стріляється.
Більшовики почувши стріл в бункрі, кидають гранату, якою тяжко ранять місцевого др. “Ромка”, який через півгодини помер.
Більшовики цього самого дня, забравши побитих наверх, відійшли в райцентр.
12.12.[19]45 р.

“Д-147”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 328.
Оригінал. Машинопис.
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№ 198
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ НА ЛІС
МОЧАРИ БІЛЯ С. ВИНОГРАД ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
16.11.1945 Р.
20 грудня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа облави на ліс Мочари біля
с. Виноград Отин[ійського] р-ну,
дня 16.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 16.11.[19]45 р. з трьох районів, а саме Тисмен[ицького],
Отинійського і Лисецького, приїхало 250 большевиків та обложили т.зв. Мочари, біля с. Винограду. В цей час в лісі квартирував “Залізняк” (Іванилюк) з 6 стрільцями та палили вогонь, не
знаючи, що в лісі є большевики. Большевики запримітили стрільців, відкрили по них кулеметний вогонь. Внаслідок того на місці
стали забиті “Залізняк”, “Лісовик”, “Хитрий”, а решта стрільців,
відстрілюючись, відступили. Большевики перейшли розстрільною цілий ліс. Після того на знак ракети зійшлися та роз’їхались
по своїх районах. Большевики з Отин[ійського] р-ну забрали зі
собою до Отинії вбитих, “Залізняка” та двох стрільців.
20.12.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 266.
Оригінал. Машинопис.

532

“З-149”.

№ 199
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ В С. ГРУШКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
9.01.1946 Р.

14 січня 1946 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа большевицької акції в
с. Грушка Отин[ійського] р-ну,
дня 9.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 9.1.[19]46 р. до с. Грушки заїхало 30 большевиків під
ком. ст. лейт. з райцентра Товмача. До села ввійшли розстрільною. В селі переводили сильні труси. В цьому самому часі
большевики зловили двох мужчин: Максимів Івана с. Василя,
ур. 1923 р. (“Чумак” – дезертир зі сотні “В”), та Осадца Олексу с. Михайла, ур. 1925 р., який крився від ЧА. Максимів Іван
попровадив большевиків до хати д. “Бистрого”. “Бистрий” в цей
час був вдома, разом з д. “Денисом” та боївкарем “Байраком”.
8 большевиків підійшли та окружили хату д. “Бистрого”. Запримітивши це, друзі приготовляються до бою. Д. “Денис” пірвав
та спалив важні документи. Большевики намагались увійти до
хати. Друзі кидаються до дверей та з окликом “Слава!”, відкривають до большевиків вогонь. Большевики розскакуються від
хати, а друзі щасливо прориваються на дорогу та відступають
під большевицьким обстрілом. Під час перестрілки большевики запалили хату д. “Бистрого”. Друзі добігли без втрат до присілка Грушки Мельник. Лише д. “Денис” легко ранений в руку.
На Мельниках друзі беруть коні та дальше відступають полем
на т.зв. Зади. Через цілий час гонять за ними большевики та
надвечір окружують їх. Друзі прориваються на вулицю Кучерівку, де просиджують до вечора. Увечір їдучи в напрям квартири
д. “Орка”, натрапляють по дорозі на фіру большевиків, які виїздили зі села. Друзі залягли та відкрили по большевиках вогонь,
при чому вбили двох большевиків. Втікаючі большевики відстрілювалися, при чому запалили стайню у Гуменюка Івана.
14.1.[19]46 р.

“А-137”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 278.
Оригінал. Машинопис.
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№ 200
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ СОТНІ “В”
НА КВАРТИРУЮЧИЙ БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ГАРНІЗОН
У С. ГРУШКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 14.01.1946 Р.
18 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Січень 1946 р.

Справа наскоку сотні
“В” на квартируючий
большевицький гарнізон в
с. Грушка Отин[ійського] р-ну,
дня 14.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.1.[19]46 р. сотня УПА під ком. сот. “В” разом з боїв
карами СБ, наскочили о год. 20 на квартируючий гарнізон
(25 осіб) в с. Грушка. Большевицька стійка запримітила повстанців вже в дуже близькій віддалі від гарнізону. Большевики почали
відстрілюватись. Стрільці посипали на них кулеметним вогнем.
Під час бою загоріла[ся] стодола, а від неї хата, де квартирували большевики. З горіючої хати втекло 3 жінки, повідомляючи
стрільців, що большевики знаходяться в безвихідному положенні. Большевики дурно намагались прорватись з приміщення. Бій
тривав до год. 22. Вже після бою приїхала большевицька поміч з
Товмача та сусідних сіл, не заставши вже повстанців. По большевицькому боці начислено: 23 вбитих, між ними двох лейт., ранених – невідомо. По нашій стороні: двох стрільців убитих, а один
ранений.
18.1.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 400.
Оригінал. Машинопис.
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“А-137”.

№ 201
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ Д. “ІГОРЯ”
В С. ГРУШКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 14.02.1946 Р.
25 лютого 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Березень 1946 р.

Справа упадку д. “Ігоря” в
с. Грушка Отин[ійського] р-ну,
дня 14.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.2.[19]46 р. в присілку с. Грушки Кадівб, в госпо
дарстві Паращук Анастасії, заквартирував заст. станичного
“Кармелюка” д. “Ігор” з двома боївкарами СБ та з бунчужним зі
сотні “В”. Боївкарі та бунчужний залізли до криївки, яка була на
подвір’ю, а д. “Ігор” лишився сам у хаті, де була криївка у печі.
О год. 13 на це господарство прийшло 8 большевиків з квартируючого гарнізону, під командою ст. лейтенанта. [В] цей час
д. “Ігор” чистив в хаті ППШ. Зауваживши надходячих большевиків, сховав ППШ в ліжко, а сам скрився в криївці. Під час розшуків
большевики віднайшли ППШ та після того почали докладні труси. Один з большевиків вистрілив у піч. В цей саме час д. “Ігор”
розривається гранатою. Большевики не забираючи трупа, відійшли і на подвір’ю дальше переводили розшуки. Після того забрали трупа до села, залишивши серед дороги, заборонили
його хоронити. Цього ж самого дня арештували цю господиню,
в якої була криївка та її сина Паращук Володимира, ур. 1919 р.
Арештованих допитували, хто є цей упавший. Крім того, приводили до вбитого місцевих людей, але ніхто не міг його пізнати,
бо обличчя і груди були пірвані гранатою. Тіло д. “Ігоря” лежало
три дні, після чого большевики останки тіла, які не доїли собаки,
дозволили похоронити.
25.2.[19]46 р.

“А-137”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 332.
Оригінал. Машинопис.
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№ 202
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ Д. “ОЛІ”,
ПРАЦІВНИЦІ НАДРАЙОННОГО ОСЕРЕДКУ СБ,
У С. ГРУШКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 18.02.1946 Р.
25 лютого 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.171
Березень 1946 р.

Справа упадку д. “Олі”,
працівнички надр. осеред. СБ,
в с. Грушка Отин[ійського] р-ну,
дня 18.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.2.[19]46 р. о год. 11 рано, на господарство, де квартирувала д. “Оля”, прибуло 15 большевиків під ком. слідч. [РО]
НКВД Молоткова та почали переводити розшуки за криївкою.
В той саме час д. “Оля” була в сусідному господарстві, де була
криївка у печі. Не знайшовши нічого на постою д. “Олі”, больше
вики перейшли на друге господарство та рівно ж провадили
труси. “Оля” скрилася в криївці. Большевики перевели сильні
розшуки, одначе нічого не знайшли. Виходячи з хати, один з
большевиків вдарив палицею по печі. Д. “Оля” думаючи, що
большевики віднайшли криївку, стріляється з пістоля. Після того
“Оля” жила ще три години та померла. Большевики не чули стрілу внутрі криївки, не переводили дальше розшуків та відійшли.
Помершу д. “Олю” цього самого дня місцеве населення похоронило на місцевому цвинтарі.
25.2.[19]46 р.

“А-137”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 333.
Оригінал. Машинопис.
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№ 203
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ Д. “ВІТРА”
В С. ТОРГОВИЦЯ ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
5.02.1946 Р.
28 лютого 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Лютень 1946 р.

Справа смерті д. “Вітра” в
с. Торговиця Отин[ійського] р-ну,
дня 5.2.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 5.2.[19]46 р. большевики з квартируючого гарнізону в с. Торговиця От[инійського] р-ну обскочили господарство,
де крився б. рай. терен. д. “Вітер” – Самчук Юрко, ур. 1915 р.
Обскочивши господарство, большевики покликали господиню
та пішли прямо до стайні, де була криївка д. “Вітра”. Увійшовши
до стайні, большевики відразу відкрили вхід до криївки та почали кричати, щоб він здався живим в руки. У відповідь д. “Вітер”
відкрив по большевиках вогонь з ППШ, при чому забив двох
большевиків. Бачучи, що нічого не вдіють, большевики відступили зі стайні та запалили господарство. В цьому часі д. “Вітер”
розривається гранатою. Ціле господарство спалене, а господиня з двома дітьми утекли. Тіло д. “Вітра” залишили в селі та не
дозволили хоронити. Після того тіло розтягали пси по цілому
селі.
28.2.[19]46 р.

“А-137”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 334.
Оригінал. Машинопис.
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№ 204
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
Д. “ДНІСТРА”, КУЩОВОГО ІНФОРМАТОРА СБ,
У С. КОРОЛІВКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
23.04.1946 Р.
7 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.172
Травень 1946 р.

Справа смерти д. “Дністра”,
кущевого інформ. СБ, в
с. Королівка Отин[ійського] р-ну,
дня 23.4.1946 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 23.4.[19]46 р. о год. 22, д. “Дністер” кущ. інф. СБ,
та д. “Луговий” кущ. госп., роззброїли в с. Королівка місцевих стрибків. Здобуто 2 кріси та ППШ. Вертаючи зі села о
год. 22.30 хв., натрапили біля крайних хатів на больш[евицькі]
застави. Большевики освітили прохожих ракетами та відкрили по них [в]огонь. Ранений д. “Дністер”, відбігши ще кількадесят метрів, стріляється. Д. “Луговому” вдалось відступити
під большевицьким обстрілом. З трупа упавшого д. “Дністра”
большевики стягнули одяг, аж слідуючого дня вечером забрали
його до райцентру.
7.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 345.
Оригінал. Машинопис.
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№ 205
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ПРОВОКАТИВНОЇ
АКЦІЇ БІЛЬШОВИКІВ У С. ТОРГОВИЦЯ
ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 3.05.1946 Р.
10 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.173
Травень 1946 р.

Справа провокативної акції
большевиків в с. Торговиці
Отин[ійського] р-ну,
дня 3.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.5.[19]46 р. о год. 22, до с. Торговиця прийшов відділ різно озброєних та одягнених людей в числі 12 осіб, які зайшли до молочаря Хавлюк Михайла с. Василя, ур. 1894 р. Відділ
представив себе як укр. повстанців. Прийшовши до молочаря,
накинулись на нього, буцімто підозріваючи його як с/о, сказали, що він є причиною арештування людей дня 3.5.[19]46 р. За
це буцімто хотіли його повісити. Молочар, не дивлячись на побої та загрози, нічого не відповідав. Один чоловік із групи, якого
кликали д. “Іскрою”, заложив молочареві на шию шнурок, знову
загрожуючи повішанням. Коли молочар дальше нічого не признавався, відділ забираючи в нього 800 крб. та яйця, відійшов до
55-літної Данилюк Анни ж. Юрка, прохаючи її закликати дівчину,
яка б зуміла перев’язати раненого. Данилюк Анна, не прочуваючи нічого злого, одягнулась та повела їх до Сверлюк Анни ж. Николи, ур.1890 р. По дорозі Данилюк оповіла їм про свойого сина,
який був у сотні “Б” під пс. “Мазепа” та впав під час одного бою
з большевиками. У Сверлюк Анни в той час перебувала Романюк
Зоня ж. Василя, ур. 1926 р. Люди, які представились повстанцями, забрали обі жінки (Романюк та Сверлюк) та Данилюк Анну, та
наказали їм вести себе до санітарки. Вище згадані три жінки відвели їх до Хавлюк Параски, б. станичної. Щойно станична зорієн
тувавшись, що це большевики, до нічого не призналась та сказала, що перев’язувати ран не вміє. Всі чотири жінки большевики,
які вдавали повстанців, забрали зі собою та дня 4.5.[19]46 р. відставили до райцентру.
173
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Дня 4.5.[19]46 р. ці самі большевики, відіграючи дальше
ролю укр. повстанців, заквартирували в с. Закрівці, в хаті Корчія Івана с. Якова, а вечером пішли в село. Вище згадана боївка
складається переважно з ямницьких “істребітелів”, які до цього
часу були в Станиславові, а тепер кинені в Отин[ійський] р-н.
До них прикріплені два большевики. Згадана боївка озброєна
в кулемети Дехтярова, кріси та папашки, ходять в різних одно
строях, під ком. невідомого галичанина.
10.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 321-321 зв.
Оригінал. Машинопис.
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“Р-137”.

№ 206
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ В С. ТОРГОВИЦЯ ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
3.05.-4.05.1946 Р.
10 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Травень 1946 р.

Справа большевицької акції в
с. Торговиця Отин[ійського] р-ну,
дня 3.-4.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.5.[19]46 р. о год. 3 досвіта, з напрямку Отинії приїхало до с. Торговиці 150 большевиків, відділ залізнодорожньої поліції. З большевиками приїхав нач. [РО] НКВД Шевчук і мол. лейт.
Баранов, та інші представники з райцентру. Цілий відділ був
озброєний в кулемети Дехтярова і ППС-и. Большевики, озброєні
в кулемети, окружили село та поробили застави, навіть по пільних доріжках та стежках. Інші большевики, крім представників з
райцентру, які зайшли до сільради, розійшлися по селі та зганяли людей до перевірки документів. Перевірку документів перевів нач. [РО] НКВД і мол. лейт. Ця перевірка мала на меті буцімто віднайти Семчук Михайла с. Івана, ур. 1907 р. (пс. “Чорний”,
який деколи криється, а деколи ні, бо має документи), та Баб’юк
Івана с. Федора, ур. 1923 р. (пс. “Огірок” – дезертир з відділу
“Різуна”, який крився тому, що в нього в криївці впав б. районний “Вітер”). Під час перевірки документів придержано чотирьох
мужчин: 1) Семчук Михайла с. Якова, ур. 1910 р., 2) Тимчишин
Івана с. Юрка, ур. 1912 р., 3) Мандзюк Івана с. Якова, ур. 1910 р.,
4) Тимчишин Анну д. Тимка, ур. 1923 р. В селі большевики поводились досить прилично: не вимагали від людей харчів та горілки. О год. 15 большевики разом з арештованими виїхали до райцентру.
10.5.[19]46 р.

“Р-137”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 318.
Оригінал. Машинопис.
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№ 207
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
АКЦІЇ НА С. ГРУШКА ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ
13.05.1946 Р.
16 травня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Червень 1946 р.

Справа большевицької акції на
с. Грушка Отин[ійського] р-ну,
в дні 13.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Ніччю з 12 на 13.5.[19]46 р. о год. 23, до с. Грушка прибули участкові [РО] НКВД – Молотков і Павло, враз зі своїми боїв
ками числом 25 осіб. До ранку обидві боївки ходили по селі
та зганяли до шкільного будинку родини, призначені на вивіз.
Большевики вивезли 4 родини, а саме: 1. Мак Анастасію ж. Івана, ур. 1898 р. 2. Барчук Григорія, ур. 1890 р., його сина Василя,
ур. 1916 р., і дочку Параску, ур. 1924 р. 3. Барчук Михайла с. Василя, ур. 1894 р. і 4. Барчук Івана с. Олекси, ур. 1897 р.
Кромі того, заарештували: Миринда Дмитра с. Івана,
ур. 1902 р., і його сина Михайла, ур. 1928 р., та Барчук Івана
с. Івана, ур. 1920 р.
О год. 17 враз з вивезеними та арештованими виїхали до
с. Бортники, де оставили родини під сторожею квартируючого
там гарнізону, а арештованих забрали до Отинії.
Вивезені родини за членів родин, що є в УПА. До цього спричинився Лазарів Василь с. Івана, що був арештований поперед
нього дня.
16.5.[19]46 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 322.
Оригінал. Машинопис.
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“136”.

№ 208
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ БОЙОВИКІВ
СБ ДД. “БАЙРАКА” І “БИСТРОГО”, В С. ГРУШКА
ОТИНІЙСЬКОГО Р-НУ 18.05.1946 Р.

26 травня 1946 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.174
Червень 1946 р.

Справа смерти боєвиків СБ –
дд. “Байрака” і “Бистрого”,
в с. Грушка Отин[ійського] р-ну,
дня 18.5.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
18.5.[19]46 р. дд. “Байрак” і “Бистрий” – боєвики рай. осеред.
СБ, переходили з присілку Товмача Пилявщина до прис. с. Грушка Мельова. Боєвиків замітила большевицька застава, а що була
надто місячна ніч, большевики мали змогу точно вислідити, куди
зайшли повстанці.
Боєвики зайшли до господині Луців Анни ж. Володимира і заквартирували в її стодолі. О год. 3 ранку повстанці запримітили, що господарку, в якій вони квартирують, окружують
большевики. Боєвики скриваються в соломі. Большевики почали сильні розшуки по будинках. Під час розшуків один больше
вик пробив д. “Бистрого” штиком в груди, на крик раненого
д. “Байрак” відкрив вогонь з ППШ і зранив большевика, що пробив д. “Бистрого”. Боєвики користають з хвилевого замішання,
вискакують зі стодоли і починають відбиватися. Та вже по 5-хвилинній перестрілці “Байрак” паде прошитий 7 кулями. Побачивши це, “Бистрий” старається ратуватися втечею, але відбігши
200 м, паде знесилений і дострілюється з пістоля.
Тіла упавших боєвиків большевики закопали на місці, забираючи тільки зброю і шапки, і відійшли в напрям с. Олеша.
Забрали зі собою брата господині, Міншан Григорія с. Івана,
ур. 1920 р., а маму сильно побили.
Дня 19.5.[19]46 р. на місце випадку прибуло [РО] НКВД з
Отинії та шукали тіл упавших боєвиків, що їх населення ще ніччю
викрало та похоронило як слід.
26.5.[19]46 р.

“136”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 350.
Оригінал. Машинопис.
174

Зверху посередині документу напис олівцем: 26.V.
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Солотвинський район (ч. 9) (№ 209-219).
№ 209
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АТЕНТАТУ НА ЧЛЕНІВ
РВ УНКВС У СОЛОТВИНІ
8 лютого 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.175
Лютий 1945 р.

Справа атентату на
членів РО НКВД в
Солотвині.
П Р О Т О К О Л.
Дня 19.1.1945 р. стрілець “Гайворон” перебраний пожіночому, вийшов із завданням зліквідувати одного агента НКВД
в Солотвині. Атентат мав виконати на ріці Бистриці в Солотвині під час Водосвят[т]я. Прийшовши на зазначене місце, він не
знайшов даного осібняка. Тоді, щоби дармо не вертати, він вишукав на Водосвят[т]ю НКВД-истів, а саме: оперуповноваженого Загоровського і начальника штабу істребітельного батальону
Малюжича. Обидва стояли на березі річки, звернені очима до
священиків. Загоровський мав папашку перевішену через плечі, Малюжич тримав папашку на плечі. Підійшовши, “Гайворон”
відтяг у Кольті (амер. наган) курок і несподівано вистрілив надармо. В той сам час стрілець “Гайворон” стрілив до Малюжича, який тримав папашку на плечі. Малюжич від першого стрілу
впав. Рівночасно відразу стрілив до Загоровського 4 рази, який
також упав. Побачивши, що Малюжич тримається руками за голову, “Гайворон” хотів стрілити ще раз до нього, одначе в Кольті
не було набоїв. Рівночасно він побачив, що Загоровський справив до нього папашку, він моментально відскочив і був змушений
втікати. Большевики відразу зорганізували погоню за ним. Одначе погоня була для них утруднена тому, що атентатчик був перебраний за жінку. За втікаючим почали большевики стріляти. Під
час стріляння ранили 2 мужчин і 2 жінки.
8 лютого 1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 362.
Оригінал. Машинопис.
175
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Зверху посередині документу напис олівцем: 8.2.

“141”.

№ 210
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
В С. ЖУРАКИ СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ
15.07.1945 Р.
4 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Вересень 1945 р.

Справа: арештування в с. Жураки
Солотвинського рай., в дні 15.7.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 15.7.[19]45 р. о год. 3 по полудні, більшовики в числі
25 людей переходили з Солотвини через с. Жураки на Богородчани. Перейшовши ріку в с. Жураки, пустилися йти нагору на гостинець, який іде з Надвірної до Станиславова. Коли переходили
біля церкви, побачили, як з хати Риндича Василя втікало трьох
хлопців. Більшовики пустилися за ними і почали кричати: “Пастой бандера, бо шкода тебя стрілять”. Коли побачили, що вони
дальше втікають, почали за ними стріляти. При тім тяжко ранили
Дрогомирецького Вікентія, літ 19, а двох других втекло. Поранений дістав дві кулі в ногу так, що не міг вже дальше втікати і паде
на землю. До нього підійшли два більшовики, взяли його на руки
і занесли до командира. Цей запитав його, як називається. Він
не хотів сказати і на всі питання командира відповідав, я не знаю,
я не бачив. Він тоді спитав: “А України ти хочеш?” Він відповів:
“Так, України я дуже хочу і за неї я умираю”. Тоді один більшовик
сказав йому обернутися і стрілив йому розривною кулею в груди і так залишили його на місці. Пустившися іти дальше, нагорі
вступили до хати Луканюка Василя, де заарештували його брата
Луканюка Михайла. Його забрали до Богородчан і того самого
дня його пустили.
4.8.1945 р.

Справу провадив: “К-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 31.
Оригінал. Машинопис.
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№ 211
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИПАДУ
ЗАПАСНОЇ ЧОТИ “ХОЛОДНОГО”
НА РАЙЦЕНТР СОЛОТВИН
30 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Серпень 1945 р.

Справа: випаду запасної
чоти “Холодного” на
райцентр Солотвину.
П Р О Т О К О Л.
Дня 27 серпня коло год. 9 вечером, один рій запасної чоти
“Холодного” підійшов під райцентр Солотвину. Хлопці підсунулись під пекарню та під заготскот, де була сконфіскована худоба.
О год. 10 стрільці того ж роя висадили в повітря пекарську
піч. По вибусі, забрали зі собою всю білу муку, а в решту муки висипали пісок, що стояв проти пожарища. В діжах було тісто, в яке
стрільці насипали ропи та бензини.
З заготскоту випущено всю сконфісковану по селах худобу
та розігнано по полях. Після цього стрільці відійшли, творючи по
будинках [РО] НКВД і НКГБ стрілянину.
30.8.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 365.
Оригінал. Машинопис.
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“В-135”.

№ 212
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА
СТАНИЦЮ ОХОРОНИ КОПАЛЬНІ В С. ДЗВИНЯЧ
СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ 1.09.1945 Р.
11 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: наскоку на станицю
охорони копальні в с. Дзвиняч
Солотвинського р-ну,
в дні 1.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.9.[19]45 р. о год. 10-ій вечером, відділ УПА “І” в числі
двох чот, підсунулися під будинок, де квартирувала більшовицька
охорона копальні в с. Дзвиняч. Були це більшовики з військ
НКВД, які були в розпорядженні Солотвинського РО НКВД. (Ходили на облави, робили нічні стежі та засідки під с. Дзвиняч, Космач, Росільна та Жураки. Загальний стан 40-50 чоловік).
Відділ УПА підсунувся на віддаль 30 м від будинку, отворив
вогонь з 6-ох кулеметів та ППШ. В хаті більшовики одні спали,
другі лагодилися до спання так, що від першого вогню впало
17 більшовиків. На стійках стояли 5 більшовиків, які при перших
стрілах повтікали поміж хати. Під час стрілянини з хати вспіли
вирватись три кулемети (скільки було осіб, в темноті не можна
було почислити). Ці більшовики поскакали в заздалегідь викопані рови та почали бій, який тривав півтора год. Стрільці почали
наступ на них з гранатами, однак були змушені відступити від
окопів через сильний вогонь, залишаючи на полі вбитим стрільця “Вовка”. Під час другого наступу, стрільцям вдалося припинити вогонь більшовицьких кулеметів.
В тому часі чот. запасної чоти “Х” вислав на засідку стрільців,
на дорозі Солотвина‒Дзвиняч, не знаючи про наступ на Дзвиняч. Недалеко від цеї засідки була застава відділу “І”. Стрільці
чоти “Х”, почувши стрілянину в Дзвинячі, отворили вогонь по Солотвині. Під час цього вогню згинув в Солотвині один сержант,
один рядовий та одна совітка, яка зі страху скочила з поверху.
Відділ “І” почувши стрілянину б. Солотвини, думаючи, що то
на його заставі, відступив. Відступаючи, забрали зі собою такі

547

трофеї: 3 кулемети Дехтярова та кільканадцять крісів. Рівно ж
спалено будинок, в якому квартирували більшовики.
До ранку 2.9.[19]45 р. в зв’язку з нападом на Дзвиняч, були
забльоковані такі села: Жураки, Горохолина Ліс, Ляхівці, Космач
та Раковець. Того дня більшовики перевіряли ліси між тими селами, однак безуспішно. Тепер у Дзвинячі квартирує 60 більшовиків та 40 коней. Мають 3 Максими.
11.9.[19]45 р.

Справу провадив: “В-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 166.
Оригінал. Машинопис.
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№ 213
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ
НА ЛІС КЛИВА 1.09.-2.09.1945 Р.
15 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: облави на ліс
зв. Клива в дні
1. і 2.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.9.[19]45 р. більшовики в числі 700 осіб зі Стани
славова, приїхали в с. Росільну. З Росільної пішли в с. Космач,
Дзвиняч, Кривець та Майдан. В кожному селі оставлялося їх по
150 осіб. Ці більшовики в кожному з вище наведених сіл окопувались попід ліс довкола гори зв. Клива. Окопувалися по 15 осіб
вкупі. Застави були від села віддалені одна від одної 100-200 м.
Окопавшись, вони цілий день закладали тяжкі та легкі кулемети,
спрямовуючи на ліс. Ніччю того дня освітлювали ракетами.
Дня 2.9.[19]45 р. о год. 9-ій ранку, почали іти в ліс. До обла
ви на ліс прийшли більшовики з Солотвини та Порогів в числі
300 осіб. Всіх більшовиків на облаві було 1.000.
Спочатку в ліс пішли розстрільною, дальше пішли вже стежками та дорогами. В розстрільній віддаль одного від другого
була на 5 м. Так пішли вони через цілий ліс. В лісі зловили стрільця сот. “Сокола” “Цигана” – Зубик Лев, родом з Росільної, який
не відстрілюючись, підніс руки. Другий стрілець, який був разом
із ним (станичний “Вернигора”), відбиваючися втік. До вечора
ходили більшовики по лісі, особливо докладно перевіряли гущавини та обстрілювали. Вечером зійшли вони в села та знов заложили застави, як попередньо. Ніччю 2.9.[19]45 р. виїхали вони
автами до Станиславова, Солотвини та Порогів.
Згаданий Зубик Лев – “Циган” зараз перебуває в Станиславові на вільній стопі. Батько його – надлісничий з Росільної, оповідає, що визволення сина його коштувало великі гроші.
15.9.[19]45 р.

Справу провадив: “В-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 167.
Оригінал. Машинопис.
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№ 214
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
БОЙЧУК ПАВЛИНИ – “ОРЕЛІ” В С. МАЙДАН
СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ 17.07.1945 Р.
17 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: арештування Бойчук
Павлини – “Орелі” в с. Майдан
Солотвинського р-ну, в дні
17.7.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
В днях від 12.7. до 30.7.[19]45 р. в с. Майдан Солотвин
ського р-ну квартирувало 100 більшовиків (протокол вислано).
Дня 17.7.[19]45 р. в хаті Стефінів Михайла лежала легко
хвора Бойчук Павлина – “Ореля”, машиністка пов. осередка.
Більшовики та стрибки ходили цілий час по селі, одначе до тої
хати не заходили. Аж цього дня, коло год. 10-ої, “Ореля” сиділа
на порозі та говорила з хатною дівчиною Стефінів Анною. Дорогою поперед хати переходив стрибок Роман Білусяк, родом з
с. Маняви, та пізнав “Орелю”. Він знав її ще з табору на Малиновищі (серпень 1944 р.), де він був в сотні “Іскри”, а вона машиністкою окр. пропаг. осередку. Побачивши “Орелю”, Роман запитав, що вона тут робить. Вона відповіла, що працює на копальні.
Він зі здивуванням запитав коли, на що вона відповіла, що вже
від шістьох місяців. Після цього Роман залишив її і пішов до сусідної хати. “Ореля” взяла ведра та пішла по воду. З водою повернулася до хати, а опісля пішла до хати Зіняк Анни. На стежці
до хати стрінув її Роман з 9-ма більшовиками зі словами: “От голубко попалась, підеш з нами”. Вони взяли її попід руки та завели її до школи, де квартирував їхній штаб. Зараз Роман вернувся
самий та забрав хатну дівчину Стефінів Анну д. Михайла.
По приході до школи, “Орелю” змісця взяли на допити. Під
час допиту сказали її роздягатись до нага та грозили, що знаси
лують її, якщо вона не буде говорити правди. Насилення мав пере
водити цілий баталіон. (Свідчення Стефінів Анни, яка мала чути це
з сусідної кімнати, через двері). Це “Орелю” заломило і вона почала говорити. Між іншим сказала, що в селі ховається в бункрі під
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печею в середній частині села під лісом др. “Грунь” – Кудлатий, з
яким вона кохалася. Господаря по прізвищу вона не знала. Після
цього, більшовики зробили ревізію по цілому селі, а у вище згаданій хаті робили ревізію чотирикратно. Більшовики бункру не знайшли, бо “Орелі” з ними не було і вони шукали бункру під печею
в другій хаті, а бункер був вдійсності під кухнею в іншій кімнаті. В
бункрі, крім Кудлатого, був в той час др. “Ярослав”. Масові ревізії
по селі, правдоподібно, були спричинені тим, що “Орелі” було відомо про те, що в селі перебувають др. “Гонта”, “Вихор” та “Ярослав” і це вона мала сказати більшовикам. (Згадані – це СБ-істи).
Того самого дня перед вечером, 15 більшовиків забрало “Орелю”
на авто та виїхали до с. Росільної.
Дня 18.7.[19]45 р. о год. 3-ій в опівночі, приїхала “Ореля”
разом з 15-ма більшовиками назад в с. Майдан. Вони заїхали до
школи і звідси “Ореля” попровадила їх до станичної Зіняк Анни.
Зіняк Анни не було вдома, замість неї арештували її сестру. Того
дня коло год. 8-ої рано, пішла до хати звідки її арештовано, сама
без більшовиків. З хати забрала дощовик, годинник та перстень.
Ці речі вона дала заховати господареві перед своїм арештом.
Коло год. 10-ої “Ореля” від’їхала з більшовиками до Росільної. В
часі свойого арештування “Ореля” дня 17.7.[19]45 р. під вечір, в
присутності голови сільради, віддала більшовикам свою пістолю
“ФН” 7.65, витягнувши його зі станика.
Після двохденного побуту в Росільній, більшовики забрали “Орелю” до Надвірної. Звідси вивезли до Станиславова, а
врешті до Львова. При кінці місяця вересня на адресу Стефінів
Анни прийшов від “Орелі” лист, з датою 14.9.[19]45 р. В листі
“Ореля” між іншим писала, що засуджена на 15 літ і сподівається вивозу на схід. На листі 2 печатки: Солотвина 20.9.[19]45 р. і
Львів 20.9.[19]45 р.
Досі всі бункри, про які “Ореля” знала, ще не були відвідані
більшовиками.
17.9.[19]45 р.

Справу провадив: “В-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 30.
Оригінал. Машинопис.
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№ 215
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
В С. ЖУРАКИ СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ
11.09.1945 Р.
18 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: арештування в с.
Жураках Солотвинського
р-ну, в дні 11.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.9.[19]45 р. о год. 9-ій вечером, більшовики в числі
15 чоловік, прийшли в с. Жураки зі Солотвини. Мали вони на меті
нічні арешти.
Перше обскочили вони хату Боднарчук Степана. В його хаті
був Риндич Михайло (батько підр.) та одна жінка з Лисця (прізвище невідоме). Вона була тут цілий день. Прийшла до цього господаря купувати коня. Всіх троє більшовики арештували.
Від Боднарчука пішли вони до секретаря сільради. В секретаря був тоді голова сільради. Більшовики почали гримати до
хати, але їх не хотіли пустити. В тім хтось під хатою почав говорити: “Василю, не бійся, то я зі Солотвини”. Більшовики увійшли
до хати і були там 30 хв. Арештованих до хати не впроваджували.
Звідти пішли до Сковронського Івана. Там більшовики пішли
до хати та щось говорили через 20 хв. Звідтіля пішли до Грабовецького Петра. Від Грабовецького пішли до Вітніцької Анельки. У Вітніцької питалися, де мешкає Іванків Юрко. Від Вітніцької
пішли до Орибата Степана, спитали, як він називається та сказали справити їх до хати Іванкового.
Іванкового викликали вони з хати та щось довго з ним говорили. Після цього пішли до Дзвиняча, а ранком слідуючого дня
пішли до Солотвини.
Цю жінку, яку арештували в Боднарчука, випустили по трьох
днях.
18.9.[19]45 р.

Справу провадив: “К-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 33.
Оригінал. Машинопис.
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№ 216
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ БЛОКАДИ
В С. МАНЯВА СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ
10 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: бльокади в с. Манява
Солотвинського р-ну.
П Р О Т О К О Л.
Дня 23.8.[19]45 р. о год. 3-ій ранком, в с. Манява Солотвинського р-ну заїхало 75 більшовиків та тут розтаборилися в школі
в центрі села. Вони приїхали з Солотвини. В тій же самій годині
прийшов відділ більшовиків з Порогів в числі 45 осіб та пішов в
горішню частину села. Тут розділилися на дві частини. Одна частина пішла на гору Бубон, друга на гору Монастирецька. Остання
група зловила в лісі Параняк Василя, який попередньо здезертирував зі стрибків зі Солотвини. Він водив більшовиків по згаданому лісі, показував постої сотень, а звідтам з більшовиками
пішов в село. В селі водив по декількох хатах. Після трьох день,
більшовики Параняка прилюдно розстріляли.
Частина більшовиків з погран. комендатури з с. Зелена,
ходили цілий цей час горами, від присілка Зеленої Хрипелів до
с. Пороги. На горах стрічалися з порогівськими пограничниками
та в село не сходили. В лісі шукали за відділами та бункрами.
Солотвинська група майже цілий час збирала по селі контингент, при тому робила по селі труси, особливо в присілку Сиг
ла та Бойки. Ті самі більшовики шукали в цвинтарі за бункром. На
цвинтарі в каплиці під підлогою знайшли вони старі метрики, які
були вже не до ужитку (заплісніли).
В хатах робили детальні труси, зривали підлоги, розбивали
печі, дерли солом’яні стріхи, однак при тому нічого не знайшли.
В тому часі арештували 6 людей, а саме: Струтинського Романа,
літ 20-ть (дезертир зі сот. “Іскри”), Скрипник Степана, літ 20-ть
(дезертир зі сот. “Іскри”), Скрипник Михайла, літ 29 (був на Поділлі в УПА і звідти дезертирував), Верхоляк Миколу, літ 45 (не
організований – крився), Каратюк Василя, літ 29 (не організований – крився), Параняк Василя (гл. вище).
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П’ятьох перших забрали до Порогів, де вони просиділи три
дні і їх випущено. Крім цього, арештованими були та випущені зі
сільради: Винник Максим, літ 29, та Винник Василь, літ 45. Ці не
крилися, мали військові книжки, якими виправдались.
Через цілий час квартирування в селі, робили засідки на селі
та на присілках: Бендери, Бойки, Жолоб та Сигла. На горі Погар
держали більшовики через цілий час заставу з 13 людей. В тому
часі зголосився Струтинський Михайло с. Петра, літ 44.
Дня 30.8.[19]45 р. виїхали більшовики одні в Солотвину,
другі в Пороги.
10.10.[19]45 р.

Справу провадив: “К-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 165.
Оригінал. Машинопис.
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№ 217
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ
В СC. ПОРОГИ І ГУТА СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ
30.10.1945 Р.
Листопад 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.176
Листопад 1945 р.

Справа: облава в сс. Пороги
і Гута Солотв[инського] р-ну,
в дні 30.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 30 жовтня 1945 р. о год. 8, більшовики в числі 70 осіб
заїхали в с. Пороги Солотв[инського] р-ну. Заїзджаючи в село,
післали передню стежу з 20 чоловік, ця стежа, входячи в село,
почала стріляти з крісів догори та поміж хати. За стежею підійшла решта війська (50 чоловік) до села. Ця друга частина
більшовиків спинилася перед сільрадою, а решта поробили застави та стійки в віддалі від сільради около 300 м. Застави та
стежі час від часу пострілювали (перекликались), даючи тим
самим страх населенню.
Після півгодинного постою коло сільради, друга частина
більшовиків розійшлась по селі. В селі грабували всяку їжу, що
тільки попало під руки. Брали навіть бульбу з кип’ятку. Питали в
селі рівно ж за бандерівцями. Люди їм говорили, що були бандерівці вчора, повечеряли в селі і десь пішли. Більшовики питали, чи було їх багато, люди відповідали, що було около 1.500, всі
гарно вбрані та всі мали автоматичну зброю і кулемети.
Після того до сільради закликали голову Фалька Юрка
с. Павла, літ 45, з ним щось багато говорили, опісля заарештували і тримали зі собою. З цими більшовиками приїхав зі Солотвини Веркалець Михайло с. Дмитра, літ 40. Він втік до Солотвини
тоді, коли виїзджав погранвідділ. Цей Веркалець забрав жінку,
діти та ввесь рухомий маєток. Він чомусь боявся наших повстанців. До нього свого часу пограничники під час свойого побуту в
Порогах, дуже часто заїздили, справляли бали та пиятику. Рівно
ж більшовики забрали зі собою учительку-східнячку (прізвища не
знаю), закидуючи їй “связь з бандеровцами”.
176

У верхньому правому куті документу напис олівцем: В-135.

555

Коло години 12 більшовики разом з цими двома господарями, пострілюючи, виїхали зі села на Солотвину.
Того самого дня о год. 14, більшовики в числі 120 осіб обло
жили с. Гуту Солотвинського р-ну. Вони пройшли із Зеленої,
через Хрипелів, на Ріпну. На горі Ріпній поділились на дві частини. Одна пішла з Ріпної на звір т.зв. Семетин і так зайшли до
с. Гути. Друга частина пішла з Ріпної через гору зв. Вівчину на
Межиріки і звідти прийшли під село. Ці більшовики зі Семетина дали дві ракети, а ті з Межирік одну і пустились в село. В селі
не стріляли. Походили по хатах, брали їжу. З ними було багато
стрибків. Там вони побули до вечора. Вечером розложили застави довкола села. В одній хаті заложили надавче радіо. Так перебули до рана. Рано о год. 8, всі більшовики зібрались на дорозі та обезпеченим маршом вийшли тою самою дорогою, звідки
прийшли, з тою різницею, що злучились обидві частини і пішли
потоком Семетинем на гору Ріпна.
Під час свойого побуту в селі, арештували Гутник Доню
д. Юрка, літ 20, яку по 5 год. після арешту випустили. Вона говорить, що її питали, чи не було тут бандерівців, чи немає, де і
хто все для них варить їсти. Вона до нічого не призналася і з тим
більшовики її пустили.
Цими більшовиками командував якийсь стар. лейт. Був високий, товстий в обличчю, трохи лисий. Мав три золоті звіздки
на жовтих пагонах, а на грудях мав три медалі. Говорив, що ті
медалі з бою під Варшавою. Були убрані в уніформи мадярські,
німецькі, цивільні і совітські. Говорили між собою по-українськи.
Стрибків до хат не пускали.
[…].11.1945 р.

Справу провадив: “В-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 221.
Оригінал. Машинопис.
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№ 218
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ
КВАРТИРУВАННЯ БІЛЬШОВИКІВ У
С. МАЙДАН СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ
24.10.-30.10.1945 Р.
5 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: квартирування [більшовиків]
в с. Майдан Солотв[инського] р-ну
24.-30.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 24.10.[19]45 р. о год. 14, більшовики заквартирували в с. Майдан Солотв[инського] р-ну. Більшовиків було около
300 чоловік. Вони над’їхали з напряму Небилів. Одна частина поїхала дальше на Росільну, а друга заквартирувала в Майдані. Ці
більшовики мали зі собою 4 гарматки та 7 гранатометів. Це була
сама кавалерія.
Першого дня вони тільки заквартирували та не казали нікому нічого. Говорили, що вони їдуть з фронту і довго не будуть
квартирувати, бо їдуть дальше на схід.
Другого дня приїхав зі Солотвини з [РО] НКВД Панасенко з
20 більшовиками та заквартирував разом із ними. Він зараз розпочав перевірку жінок. Більшовики, як районні, так і ніби “фронтові”, позганяли все жіноцтво до сільради та почали перевірку.
Під час перевірки заарештували:
1. Романів Марію, літ 19,
2. Олексин Юстину, літ 22,
3. Зіняк Марію (Тимка), літ 22.
Остання після арештування втекла з канцелярії сільради. За
нею опісля більшовики шукали цілий день, але її не знайшли.
Третього дня більшовики арештували:
1. Бардзія Михайла, літ 37,
2. Мороз Марію, літ 33,
3. Осадчук Николу (дяк), літ 56.
Цих арештованих забрано до Солотвини. Мужчин випущено
після 6 днів, а дівчат ще до сьогодні немає. Більшовики питали
ще за Іванишин Сафатом, Зіняк Николою, Зіняк Андрієм та Іва-
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нишин Стефаном, братом Сафата. З них ні одного вони не зловили.
Більшовики говорили населенню, що війна скінчена, тільки
ще бандерівці, яких ми скоро поб’єм. Говорили теж, що “в такой
деревне как Спас нас там здорово бандеровци жарили”. Зі собою мали вони багато цивільних речей, награбованих по селах.
Четвертого дня Панасенко зі своїми більшовиками та кілька
десятьма “фронтовиками” поїхали на Прислуп, де перевели
арештування.
Ці більшовики під час свойого квартирування грабували
всякі харчеві продукти (як бульбу, жито, овес, сіно та солому).
Ці більшовики стріляли з гранатомета на пасовиська, де паслася худоба. Там стрільна забили дві корови, які вони забрали для
себе, а говорили, що вони мусіли стріляти, бо там були бандерівці і вони хотіли їх там поцілити. Ці більшовики, що квартирували в с. Майдані, робили грабунки в с. Прислуп, де грабували
навіть цивільні речі, як хустки, спідниці та інше. Вони тримали
навколо себе гармати на становищах та коло них застави. Крім
того, попід ліс ходила стежа за стежею так, що стежа від стежі
була на 500 м.
Дня 30.10.[19]45 р. вони виїхали на Небилів–Рожнітів.
5.11.1945 р.

Справу провадив: “В-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 187.
Оригінал. Машинопис.
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№ 219
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ
В С. ПОРОГИ СОЛОТВИНСЬКОГО Р-НУ
3.11.1945 Р.
6 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облава в с. Порогах
Солотв[инського] р-ну,
в дні 3.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.11.[19]45 р. о год. 7, більшовики в числі около 200 осіб
зробили облаву на с. Пороги. Це були більшовики зі Солотвини, Надвірної та зі Станиславова. Одні зайшли з с. Кричка, другі
з с. Богрівки лісом, а треті дорогою зі Солотвини, але тоді, коли
село було вже обложене, вони заїхали п’ятьма фірами і двома автами. Ревізію по селі робили ті, що приїхали з с. Богрівки,
як рівно ж шукали по лісі, де квартирували все сотні. О год. 11
перед полуднем зійшли в село, в селі заквартирували.
Того дня вночі ходили по селі провокаційно перебрані поцивільному, по-німецьки та по-мадярськи. Зайшли до гром.
Сметанюк Николи (заст. голови сільради). В нього питали, де
є його сини. Він признався, що одного забили німці, а другий в
сотні “Бобика”. Більшовики говорили, що вони відірвалися від
сотні “Хмари” та що хочуть до нього долучити. Попросили його,
щоби він попровадив їх до такої хати, де можна б получитися із
сотнею. Сметанюк попровадив до Паньків Доні д. Івана. В Доні
говорили, що вони є окр. СБ та хочуть долучити до сотні. Доня
попровадила до Рогацької Марусі та до Микуляк Маруні д. Василя. По дорозі, коли провадила дальше зв’язком до Гутника
Павла, проговорилась, що одна є коханкою сотенного, а друга чотового. Коли прийшли до Гутника, то там довідались, що зі
сотнею можна зв’язатися у Базиляк Івана і у Василини під лісом.
Коли Гутник сказав, що то далеко, то вони післали його самого,
щоби привів їм Базиляка. Гутник пішов до Базиляка, але той не
хотів прийти, бо знав, що то є більшовицька зрада. Гутник вже не
повертав назад. По двох годинах прийшла сама Микуляк Маруня
до Базиляка, щоби він прийшов до неї, але Базиляк однаково не

559

йшов і казав сказати, що тут нікого немає. Зараз почав робитися день і більшовики забрали зі собою Микуляк і Паньків до села.
Там били їх за те, що вони кохаються з партизанами, опісля випустили додому. Пускаючи говорили, не признатися нікому, бо їх
СБ порозстрілює. Тої самої ночі заарештували Микуляк Маруню
д. Василя та Двібородчин Анну д. Юрка.
Дня 4.11.[19]45 р. вибрались одні до Солотвини, другі до
Богородчан, а треті через Гвізд до Надвірної177. До Солотвини
забрали тих дівчат, яких заарештували.
По Порогах водив їх Веркалець, який втік до Солотвини
разом з родиною. Більшовики по селі забирали всякі харчеві
продукти. Тут пізнали люди Гната зі с. Крички, який втік до Солотвини, коли приїхав з армії.
6.11.[19]45 р.

Справу провадив: “Х-135”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 217.
Оригінал. Машинопис.
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У тексті: Богородчан.

Ланчинський район (ч. 10) (№ 220-229).
№ 220
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ КУРЕНЯ
“ІСКРИ” НА СТАНИЦЮ ЛАНЧИНСЬКОГО РВ УНКВС
У С. ВОЛОСІВ
16 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.178
Серпень 1945 р.

Справа: наскоку кур. “Іскри”
на стан. рай. Ланчинського
НКВД у с. Волосові.
П Р О Т О К О Л.
Дня 12 серпня відбувся наскок на рай. Ланчинське НКВД,
яке від тижня квартирувало в с. Волосові.
Дня 10 серпня більшовики на мітингу вихвалялися перед населенням, що бандерівці їх бояться, уміють вбивати тільки цивільне населення, бо воно не може ставити їм опору зі зброєю.
От ми вже квартируємо тут тиждень, а чи хто покажеться, говорили вони.
Дня 12 серпня І-ша чота кур. “Іскри” під командою самого
командира і чотового “Вихра”, о год. 12 почала наступ на против
ника, котрий начисляв около 40 чоловік і зайняв 2 будинки – резиденцію і одно господарство.
Противник мав два кулеметні гнізда і вибіговий рів з приміщення до саду.
Ніч була темна і падав дощ, що дало можливість нашим
стрільцям підповзнути під самі кулеметні гнізда і зайняти вибіговий рів одною кулеметною ланкою. Кулеметним вогнем знищено
найперше кулеметні гнізда противника, ударено по будинках, у
котрих зчинився крик і метушня. Противник старався вирватись
з окруження вибіговим ровом та їх здержує кулеметчик “Жук” і
примушує вернутися назад. Ворог старається передертись на
гостинець та його задержує своїм кулеметом “Гайовик”. Будинки
від кулеметного вогню загорілися і стало видно, як вдень. Стрільці з окликом “Слава!” кидаються на ворога, якого закидують гра178

Зверху посередині документу напис олівцем: 16.8.
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натами. По кількох хвилинах бою, ворог не ставить жодного опору, паде ракета до відступу і стрільці відступають.
Вислід бою: противник утратив 16 убитими, а чотирьох раненими, решта виховалася у пивниці неушкодженими. З нашої
сторони втрат жодних.
Постій, дня 16.8.[19]45 р.

Справу провадив: “П-131”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 364.
Оригінал. Машинопис.
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№ 221
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
ДД. “БУРЛАКИ” ТА “БІГУНА” В С. МАЙДАН
ГОРІШНИЙ ЛАНЧИНСЬКОГО Р-НУ

25 серпня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.179
Вересень 1945 р.

Справа: смерти др. “Бурлаки” та
“Бігуна” в с. Майдан Горішний
Надвірнянського рай.180
П Р О Т О К О Л.
Дня 30 червня 1945 р. др. “Бурлака” рай. інф. СБ, залишивши
боївку в с. Кубаївка Ланч[инського] рай. з завданням, сам з ком.
боївки др. “Бігуном” і стрільцем “Ванею”, пішов у село Майдан Горішний Надв[ірнянського] рай. До Майдану прийшли вони о год. 3,
1 липня 1945 р., та вступили до хати б. війта (війт зліквідований на
початку більш[овицької] окупації за агентурну роботу в користь
німців). В селі віднайшли станичного та договорилися про обід.
Обід мала винести дівчина тої господині на умовлене місце в ліс,
на якому др. “Бурлака” перед тим вже квартирував і ця дівчина виносила їсти. Обід винесла дівчина коло 12 год., а в півтора години
мала винести черешень. Але до цього часу наскочили більшовики.
В міжчасі до “Бурлаки” долучив підр. “Грізний” та стрілець
“Чорт”. В бою з більшовиками впали др. “Бурлака”, “Бігун” і
“Ваня”, а “Чорт” і “Грізний” серед дивних обставин вийшли.
Дня 30.7.[19]45 р. з Ланч[инської] тюрми вийшла одна дів
чина з Рунгур (Колом[ийщина]). По дорозі ця дівчина вступила до
одного господаря в Ланчині і сказала, що з нею сиділа одна дів
чина з Ланчина, яку більшовики зловили зі штафетами в дорозі з
Кубаївки. Штафета була від “Бурлаки” або від котрогось боївкаря,
де подавалось, в якому напрямі вони відходять. Курієрка призналася більшовикам, від кого несе цю записку і кому має доручити, а
дівчиною з Рунгур переказала, щоби якось повідомити “Бурлаку”,
що її зловили та що більшовики вже знають, де він знаходиться.
Дня 1 липня 1945 р. більшовики переводили сильні облави в
лісах між селами: Кубаївка, Красна, Майдан Горішний.
25.8.[19]45 р.

Списав: “126”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 313-314.
Оригінал. Машинопис.
179
У верхньому правому куті документу напис олівцем: 126; по
середині: 25.VIІІ.
180
Так у тексті. Насправді це село тоді належало до Ланчинського р-ну.
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№ 222
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ ДД. “СІРКА”
ТА “ГАНДІ” В С. ЦУЦИЛІВ ЛАНЧИНСЬКОГО Р-НУ

12 вересня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.181
Вересень 1945 р.

Справа: смерти др. “Сірка”
та “Ганді” в с. Цуцилів
Ланч[инського] рай.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.7.1945 р. коло год. 14, до с. Цуцилів з Ланчина приїхав спецвідділ військ НКВД в числі 40 осіб і заночував в будинку
місцевої сільради. Рано 19.7.[19]45 р. о год. 6, 13 чоловік цього
спецвідділу в господині Петришак Марти обложили хату і не говорячи нічого, почали рискалями і штиками з крісів копати город
близько хати, на якому був посаджений горох. По довших пошукуваннях грядок, знайшли дві діри, що служили про[хо]дом повітря до криївки. Входу до криївки не могли знайти і через те,
почали стріляти з автоматів до дір, якими проходило повітря.
Пострілявши до дір, совіти почали відходити, але в цей час почули з-під землі стріли, а опісля голос умираючих людей. Совіти
скоро закликали господиню і примусили відкрити вхід до бункру.
Коли господиня відкрила під дровами коло хати дверці до криївки, совіти втрутили її до середини і сказали подати все, що там є.
Господиня подала всі речі, а саме: 2 пістолі, 2 ППШ, 18.000 крб.,
та всі, які лиш були папері. Побитих трупів господиня подати не
згоджувалась, навіть під карою смерти. Тому совіти самі полізли
до криївки і витягли два трупи: др. “Сірка” пов. госп. реф. та “Ганді” бухгальтера окр. осеред. Вони були порозбирані до сорочок
і підштанців. Друга “Ганді” постріляли в ліву грудь, а др. “Сірка”
в голову. Трупів завезли совіти до сільради і тут поскидали коло
дороги, щоб проходячі оглядали.
Перед виїздом зі села, цього ж дня коло год. 18, тіла обох
поприв’язували коням до ніг і так потягли за село до мадярських
окопів. Тут сказали господареві Гуменяк Миколі і Торофон Федорові їх прикрити і уважати, щоб не забрали бандеровці. Ще
тої самої ночі місцеві люди поховали тіла упавших на кладовищі
коло церкви, давши при тому три сальви.
12 вересня 1945 р.

Справу провадив: “130”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 316.
Оригінал. Машинопис.
181
Зверху посередині документу напис олівцем: 12.9.
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№ 223
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ НА БОЇВКУ
СБ У ЛІСІ БІЛЯ С-ЩА ЛАНЧИН 1.10.1945 Р.

7 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: наскоку на боївку СБ
в лісі коло с. Ланчина в дні
1.10.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.10.[19]45 р. боївка СБ Яремчанського рай. квартирувала в лісі т.зв. Двадцятий над с. Ланчин. О год. 9-ій ранку на
місце квартирування боївки принесла Климко Настуня з Ланчина
снідання. Климко була перед тим два рази арештована. Разом з
нею прийшов Микитишин Василь, літ 22, який недавно приїхав
з Німеччини і як говорять, стрічався з більшовиками, які казали
йому зголоситися на [РО] НКВД, та він від того часу криється.
Після снідання, Климко і Микитишин відійшли, а боївка відступила з цього місця 100 м дальше в ліс.
Коло год. 14-ї стійковий “Вихор” почув в корчах підозрілі рухи
та шептану розмову. Разом ще з двома стрільцями пішов “Вихор”
провіряти те місце. В міжчасі більшовики підсунулись на 30 м на
місце квартирування. “Вихор” вертався з провірки до боївки, залишивши тих двох стрільців як заставу на краю ліса. Коли “Вихор” доходив до боївки, з яра впало декілька стрілів з десятизарядки і “Вихор” [впав вбитий]. Рівночасно посипались стріли на боївку, від яких
був легко ранений др. “Левко”. Яр, з якого стріляли більшовики, був
поміж стійковим, а боївкою так, що коли б була боївка відбивалась,
була б постріляла своїх, тому боївка без бою відступила в ліс.
По відступі боївки, більшовики розібрали вбитого “Вихра”,
забрали пістоль і ППШ, і по пів год. відійшли в Ланчин.
Між більшовиками пастухи пізнавали б. підр. “Грізного” –
Білоуса Михайла з Ланчина, який 22.9.[19]45 р. зголосився “з
повин[н]ою”.
7.10.1945 р.

Справу провадив: “130”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 168.
Оригінал. Машинопис.
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№ 224
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
Д. “ЯРОСЛАВА” В С. МАЙДАН ГОРІШНИЙ
ЛАНЧИНСЬКОГО Р-НУ 19.10.1945 Р.
2 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.182
Листопад 1945 р.

Справа смерти др. “Ярослава”
в с. Майдан Горішний
Ланч[инського] р-ну,
в дні 19.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 19.10.[19]45 р. з доручення провідника “Вартового” (вишкільника КОП), боївка СБ на чолі з др. “Ярославом” вийшла з
с. Тарновиця Лісна Ланч[инського] р-ну до с. Майдан Горішний того
ж району провести розвідку та підготувати квартири для вишкільників пров. “В”, які того ж дня мали також прийти в те село. Очевидно,
про перехід цеї групи знало більше людей, рівно ж у цій групі було
багато людей непровірених, а також арештовані і випущені.
По дорозі в с. Велесниця боївка стрінула члена підр. проводу
“Мартина” і разом з ним там заквартирувала. Дня 20.10.[19]45 р.
“Мартин” стягнув з Майдану станичну “Славку”. З нею пішли до
Майдану Горішнього на означене місце, де мали стрінутись зі
станичним “Гуцулом”. На означенім місці “Гуцула” не було. Боївка разом з “Мартином” чекала на нього до год. 24. Після цього
рішились заквартирувати в цьому селі, а на другий день “Славка” мала знайти “Гуцула”. На постої провадила “Славка”. По дорозі вступила до “Воробця” (теж криється), щоб він прийняв на
постій хворого стрільця з боївки. Він одначе відмовився, що не
має місця. “Славка” попровадила дальше на постої, які їй запропонував “Мартин”. По дорозі стрінули “Гуцула”, який вже сам
дальше попровадив. До бункру господаря Зьоли запровадив
др. “Ярослава”, “Мартина” і сам. Це вже було коло год. 3 ранку.
Саме тоді до села прийшла група пров. “В”, просто дорогою, при
ясній місячній ночі так, що певно були зауважили їх посторонні
люди, які вже були повставали. Група розмістилася на тих самих
постоях, де вже була боївка.
182
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Дня 21.10.[19]45 р. о год. 14, заїхало в село авто з Надвірної, стало коло сільради. Там більшовики висіли і одні пішли в
ліс під с. Велесниця, а 7 пішло в горішний кінець села, де квартирувала боївка. 6 совітів стало близько постою др. “Ярослава”,
а один пішов догори. За хвилину з хати вийшла жінка, високого
росту, середнього віку, суха, чорна. Вона говорила довший час
зі совітом та поглядала на хату, де на постою був др. “Ярослав”.
Совіт теж туди поглядав і ногою щось собі на землі плянував.
Опісля пішов до решти совітів, поговорив з ними хвилину і разом
пішли до хати Зьоли Доні, де на постою був др. “Ярослав”.
За якийсь час з тої хати почав утікати “Гуцул” (Свідрак Михайло с. Дмитра), за ним пустились кількох совітів і його вбили.
Потім було чути з хати вибух гранати. По якомусь часі з хати вивели “Мартина”, який теж був вискочив з бункру і на місці був
задержаний більшовиками, та винесли тіло ще живого, але важко раненого др. “Ярослава”, який в бункрі розірвав себе гранатою, одначе не на смерть. Обидвох повезли до сільради, де
др. “Ярослав” скоро помер.
Крім цього, в той час арештували в селі рай. [реф.] УЧХ
“Зоню”, яка теж належала до групи пров. “В”, та кількох селян.
Після цілонічного переслухання в сільраді всіх випустили, а
“Мартина” забрали до Ланчина. “Зоня”, яку теж випустили з сільради, оповідає, що вона подала себе за жінку на прізвище Мельничук з с. Перерісль, яка по справам зайшла в Майдан Горішний і
вони в це повірили.
Др. “Ярослав” мав зі собою копії місячного звіту й матеріялів до звіту за жовтень [19]45 р. та матеріяли до звіту за листопад, матеріяли з перевірки кадрів Ланч[инського] р-ну, агентурні записки, протокол справи Іваночка (в бруднописі). Матеріяли
одначе граната розірвала.
2.11.[19]45 р.

Справу провадив – “М-131”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 320.
Оригінал. Машинопис.
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№ 225
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАСІДКИ
ВІДДІЛУ УПА “Б” НА БІЛЬШОВИКІВ
У С. МАЙДАН СЕРЕДНИЙ 30.10.1945 Р.
12 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: засідки відділу УПА
“Б” на більшовиків в
с. Майдан Середний
дня 30.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 30.10.[19]45 р. відділ УПА “Б” під командуванням “В”
зробив засідку на більшовиків в с. Майдан Середний на гостинці,
котрим щодня їхало трьох старшин зі с. Ломаджина183, де квартирував спецвідділ військ НКВД. Старшини ті їздили до дівчат та
молодиць у с. Майдан Середний. Як попередньо, так і того дня,
старшини їхали тою самою дорогою, на котрій була розставлена
засідка. Сильним коротким вогнем знищено всіх трьох старшин,
а саме: капітан Богатирев Олексій Карпович і двох сержантів.
На другий день відділ НКВД Надвірн[янського] р-ну перевіряв села Майдан Горішний і Красну, а відділи військ НКВД з Ланчина і Коломиї робили сильний трус в с. Майдан Середний.
Вислід акції, робленої більшовиками, не дав їм бажаного результату.
12.11.[19]45 р.

“М-131”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 386.
Оригінал. Машинопис.

183
Так у тексті. Насправді це кут с. Середній Майдан Надвірнянського р-ну.
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№ 226
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАСІДКИ БОЇВКИ СБ
НА БІЛЬШОВИКІВ НА ГОСТИНЦІ МІЖ
СС. КУБАЇВКА І МАЙДАН СЕРЕДНИЙ
31.10.1945 Р.
12 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа засідки боївки
СБ на більшовиків на
гостинці між сс. Кубаївка
і Майдан Середний,
в дні 31.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 31.10.[19]45 р. боївка СБ і три члени місцевого проводу “З”, “О”, “В”, зробили засідку на гостинці між сс. Кубаївкою
а Майданом Середним. На засідку виїхало трьох більшовиків:
стар. лейт. Больнов Петро Андрієвич і двох рядовиків.
Стрільці “М” і “Г” вискочили з фоси в совітській уніформі і задержали більшовиків словами: “Руки вверх”. Стар. лейт. скричав:
“Не стріляй, свои” і підняв руки вгору. Коли бачив, що то стрільці
в мазепинках, стар. лейт. Больнов почав сягати по пістоль. Стрілець “М” скочив до нього та вибив пістоль з рук. Від нього здобуто пістоль Парабелю і уніформ, а двох рядовиків, які були без
зброї, разом з кіньми випущено, даючи їм деякі вказівки про наш
рух, для пропаганди.
12.11.[19]45 р.

“М-131”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 387.
Оригінал. Машинопис.
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№ 227
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ВИСАДЖЕННЯ ПОЇЗДУ
НА ЛІНІЇ САДЖАВКА–ТОВМАЧИК 29.10.1945 Р.
13 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: висадження поїзду
на лінії Саджавка–Товмачик,
дня 29.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 29.10.[19]45 р. відділ УПА в силі одної чоти під ком. “В”
зробив заставу довкола того місця, яке мали замінувати.
Чот. “В” з трьома стрільцями пішов замінувати залізн. дорогу між
Саджавкою а Товмачиком біля містечка. В 24 год. над’їхав пасажирний поїзд із Коломиї до Станиславова.
Експльозія висадила машину, поштовий віз і два звичайні
вози та місток. При тому були вбиті і ранені з більшовицької сторони, з нашої сторони втрат не було жодних.
На другий день НКВД районів Ланчин і Коломия робили
облаву в с. Кубаївка, говорячи, що шукають бандерівців, які висадили поїзд. Під час облави не знайшли нікого.
13.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 388.
Оригінал. Машинопис.
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№ 228
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ КВАРТИРУВАННЯ
СПЕЦВІДДІЛУ В С. ВОЛОСІВ 3.11.-9.11.1945 Р.
17 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: квартирування
спецвідділу в с. Волосові
в днях від 3.-9.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
З дня 2 на 3.11.[19]45 р. до с. Волосів в’їхав відділ більшовиків в силі 400 осіб та заквартирував в центрі села. Ранком той
сам відділ пішов на перевірку ліса від Велесниці аж до Винограду. В лісі нікого не знайшли. Звідтам о год. 14 перейшли до с. Камінна, де робили труси в селі, одначе нічого не знайшли, тільки
забили на полі одного 15-літнього хлопчину. Під час трусів сильно грабували в селі, що попало під руки. Вечером 250 більшовиків пішли до Надвірної, а 150 на свої квартири до с. Волосів.
Дня 4.11.[19]45 р. 100 більшовиків пішли в напрям с. Гаврилівка, а решта робили в с. Волосові труси та арешти і ліквідації
майна. Робили трус у хаті станичної, де арештували Гвоздейчука
Йосифа, Ліпку Нестора, літ 20 (прийшов з Німеччини), Воробець
Дмитра, літ 40 (котрого більшовики забрали зі собою та казали
собі показати хати, де хто мешкає), Глинчак Анну, літ 17 (працювала курієркою), Багатюк Юстину (член жін. сітки), Синяк Василя, Гутковську Доню і Гвоздейчук Юрка, котрому зліквідовано все
майно. Усіх арештованих було 8. Арештованих відставлено до
Ланчина. Дня 5.11.[19]45 р. вибрались в напрям с. Камінна.
7.11.[19]45 р. о год. 4, під с. Волосів приїхало 2 авта більшовиків із Надвірної, між ними був Парткевич Роман, поляк, родом
зі с. Волосів, тепер є стрибком в м. Надвірній.
Більшовики були перебрані в стрілецьких уніформах, зі
собою мали дівчину, котру кликали “Фортуна”, звідки і що це за
дівчина, невідомо. Удаючи стрільців з УПА, вислали невідому дів
чину на зв’язок, котра удаючи курієрку, казала д[е]журній Гвоздейчук Ярославі, щоб повела “стрільців” на постій до Трінчука
Григора, бо у нього є бункер. Також закликати станичного або
станичну, щоб видала їм харчі. Дівчина далася спровокувати й
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пішла з тією “курієркою” в село шукати за станичним чи станичною. Тих знайти не могли, тільки привели жінку станичного, котру
відразу придержали разом з тією дівчиною, що ходила по селі.
Парткевич Роман рівно ж повів більшовиків до кількох дівчат,
котрих арештували, а саме: Хімей Анна, Гвоздейчук Ярослава.
Також заходили до хати підрайонного “Гордого”. У хаті “Гордого”
не було нікого, більшовики здемолювали хатну установу і вибрались зі села. Арештованих відставили до Ланчина.
17.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 193.
Оригінал. Машинопис.
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№ 229
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА КВАРТИРУЮЧИЙ ВІДДІЛ
УПА ПІД КОМ. “Ч”, У ГЛИНКІВСЬКОМУ ТА
МАЙДАНСЬКОМУ ЛІСАХ 16.01.1946 Р.
18 січня 1946 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Лютень 1946 р.

Справа наскоку большевиків
на квартируючий відділ УПА
під ком. “Ч”, в Глинківському
та Майданському лісах,
дня 16.1.[19]46 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 16.1.[19]46 р. до Майданського ліса прибуло дві сот
ні УПА під ком. “Ч”. З відділу, з сотні під ком. сотенного “В”,
вислано трьох стрільців на розвідку до с. Кубаївки. Доходячи
до села, стрільці стрінули большевиків, з якими звели короткий
бій, при чому один стрілець забитий, а двох ранених попало в
руки большевиків. Легко ранені стрільці приводять большевиків
коло місця квартирування відділу. Тут большевики натрапляють
на нашу заставу, з якою зводять 5-хвилинну перестрілку. Після
того большевики наступають на квартируючий відділ, стараючись його окружити. Бій тривав від год. 13 до 15. Цього самого
дня вечером, відділ іде на вечерю до с. Кубаївки, де на них знова
наскакують большевики. Після короткого бою відділ відступає. Слідуючого дня з нашої сторони начислено 13 вбитих, між
ними два чотові, дд. “Кривейко” та “Гордий” зі сотні “В”, а з сот
ні під ком. “Ч” – один роєвий. Большевицькі втрати невідомі, бо
большевики після бою забрали всіх трупів.
18.1.[19]46 р.

“А-137”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 288.
Оригінал. Машинопис.
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Надвірнянський район (ч. 11) (№ 230-236).
№ 230
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ СТРІЛЬЦЯ
СБ “СОКОЛА” В С. ЗЕЛЕНА
25 серпня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.184
Вересень 1945 р.

Справа: смерти стр. “Сокола”
в с. Зелена.
П Р О Т О К О Л.
В днях від 12 до 17 серпня 1945 р. трьох стрільців боївки СБ
були в рейді над с. Зелена Надвірнянського рай. Під час постою
в лісі Стрімка, присілок Хрипелів, де стрільці на умовленому місці чекали на стрічу зі станичним, ліс цей обложило 50 більшовиків і ненадійно наскочили на наших стрільців дня 16.8.[19]45 р.
Завваживши більшовиків, стрільці почали пробиватись з оточення. В часі відступу був ранений стр. “Сокіл”, який після цього
заляг і через півгодини провадив бій з наступаючими більшовиками, вистрілявши всі набої з ППШ. Відбиваючись після цього
пістолем, став забитий. Через довший час більшовики боялись
приступити до нього і стріляли до трупа. Тіло сл.п. “Сокола” ціле
було посічене кулями.
Більшовиків напровадив Кузів Степан, через якого наші
стрільці нав’язували контакт зі станичним і який знав, в котрому
місці і в який день мала б відбуватися стріча.
25.8.1945 р.

Списав: “126”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 312.
Оригінал. Машинопис.
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№ 231
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАСІДКИ ПІД
С. РАФАЙЛОВА (БИСТРИЦЯ)
НАДВІРНЯНСЬКОГО Р-НУ
10 вересня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Вересень 1945 р.

Справа: засідки під с. Рафайлова
Надвірнянського району.
П Р О Т О К О Л.
Дня 2 вересня 1945 р. в с. Зелена відбулося народне гуляння, з нагоди проголошення перемоги над Японією. З Рафайлової до Зелен[ої] переїзджали на це свято рафайлівські комсомольці, більшовицькі вислужники та пограничники. Чотирьох
стрільців боївки СБ під проводом др. “П” зробили засідку на дорозі між с. Рафайлова та с. Зелена, в т.зв. Студенім зворі. Пропустивши авто з цивільними, наші вдарили кулеметним вогнем
по фірі енкаведистів-пограничників в момент, коли ці співали
“Від’їзджали комсомольці на гражданскую войну”. Короткий бій
пройшов для нас з повним успіхом. В висліді більшовики втратили 6 вбитими на місці, двох важко ранені, які в короткому часі
померли. Один згинув, відбігши кількасот м від місця бою. Врятувався тільки один. По нашій стороні втрат не було жодних.
10 вересня 1945 р.

Списав: “126”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 367.
Оригінал. Машинопис.
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№ 232
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
НА СТАНИЦЮ “ІСТРЕБКІВ” У С. ПНІВ
НАДВІРНЯНСЬКОГО Р-НУ 26.09.1945 Р.
10 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: наскоку на станицю стрибків
в с. Пнів Надвірнянського р-ну,
в дні 26.9.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 26.9.[19]45 р. одна чота із кур. “Д” та боївка СБ під
ком. “Д”, зробили наскок на станицю стрибків в с. Пнів Надвірнянського р-ну.
На станиці було 12 стрибків враз із начальником. Під час наскоку, який тривав 20 хв., від 8-ої до 8.20 вечером, взято в полон
6 стрибків, найбільш активних:
1) Станчук Василь с. Івана (кулеметчик)
2) Вінтоняк Дмитро с. Федора
3) Паньків Никола с. Івана
4) Савуляк Ілько с. Василя
5) Обрубяк Михайло с. Романа
6) Манявський Дмитро с. Олекси.
Усі з села Пнів. Начальник успів майже голий втечи, а його
заступника Марича Дмитра “Гай” не було в той час на станиці.
5 стрибків, які в цей час були на відпустці, відмовилися дальше
йти на службу – криються. Внаслідок цього, поки що не відновлена робота в станиці с. Пнів.
Кілька днів після розбиття стрибків, в селі відбулися масові ревізії і труси, рівночасно наложено на населення додатковий
контингент.
10.10.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 169.
Оригінал. Машинопис.
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“В-133”.

№ 233
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
В С. СТРИМБА НАДВІРНЯНСЬКОГО Р-НУ
14.10.1945 Р.
24 жовтня 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: арештування в с.
Стримба185 Надв[ірнянського] р-ну,
дня 14 жовтня 1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.10.[19]45 р. о год. 19, прийшло до с. Стримба
Надвірнянське РО НКВД в числі 12 осіб разом з трьома стрибками (один місцевий). Більшовики зі стрибками пішли в горішний
кінець села та під лісом, від с. Лоєва, зробили засідку. На засідці
сиділи цілу ніч до рана. Рано о год. 4 почали арештування. Ідучи згори одного кінця селом [в]улицею на долину, повертали до
потрібних їм хат та арештували дівчат. Заарештували того дня
8 дівчат, а саме: Гринюк Доню д. Доні літ 21, Юркевич Магдалину
літ 18, Юркевич Марію літ 15 (сестра), Спасюк Катерину літ 18,
Спасюк Юстину літ 15, Реведюк Марію д. Юрка літ 18, Ананчук
Марію д. Николи літ 19, Будзак Марію д. Івана літ 17.
Всіх арештованих о год. 6 повели до Надвірної. З більшовиками на арештуванні була присутна Гладиш Магдалина, яка була
скорше арештована. Вона водила більшовиків до всіх дівчат,
яких заарештовано. Всі вище згадані дівчата були добрими симпатиками нашого руху.
Пересидівши в тюрмі в Надвірній 6 днів, Юркевич Магдалина, Гринюк Доня, Юркевич Марія та Спасюк Катерина і Юстина
дня 20.10.[19]45 р. зістали випущені на волю, решта перебуває
ще в тюрмі в Надвірній.
24.10.[19]45 р.

“В-133”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 35.
Оригінал. Машинопис.
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№ 234
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. ПАСІЧНА
НАДВІРНЯНСЬКОГО Р-НУ 1.11.1945 Р.
3 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.186
Листопад 1945 р.

Справа: облава в с. Пасічна
Надвірнянського р-ну,
дня 1 листопада 1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 1.11.[19]45 р. о год. 6, до с. Пасічна приїхало 4 авта
більшовиків зі станиці погранкомендатури с. Зелена в числі
150 осіб. Відділом тим кермував старшина (ім’я і прізвище невідоме), високий, бльондин, стрункий, в драйліховому убранні
з трьома орденами, жартівливий. В селі вони поділилися на дві
групи. Одна із них пішла на промисловий присілок Козарки, де
перевели облаву. Облаву переводили малими групками по 8 до
10 осіб, лісом і копальняних будинках шукали за бандерівцями.
По облаві, яка тривала до полудня, не злапавши і не знайшовши
нікого, відійшли до Битькова.
Друга група більшовиків пішла на прис. Бухтивець. Там
того дня перевели тільки малі ревізії по деяких хатах і залишились до вечора. Вночі старшини спали по хатах, а рядовики сиділи на засідці коло дороги, яка веде на присілок Майдан, і деяких стежках. На засідку не попав ніхто. Рано о год. 5, розпочали всі облаву на присілок Бухтивець. Поділилися на групи. Одні
з них робили точні ревізії у присілку, другі робили точні ревізії в
поблизьких корчах і лісі. Під час цієї облави і ревізії не злапали і
не знайшли нікого, тільки молоко, яйця, сир, бараболя упало їх
жертвою. По цій облаві більшовики вернули до Пасічної о год. 4
та заквартирували у гаївці. Там переночували, а на другий день
(3.11.[19]45 р.) рано о год. 5, розпочали облаву в центрі села.
Після одногодинної ревізії в центрі села, більшовики не знайшли
нічого. Звідси поділились на дві групи, одна в числі 35 осіб пішла
на присілок Поле від сторони Пнів’я, друга в числі 30 осіб на присілок Постоята, який належить до села Пнів’я (адміністративно).
Обі групи перевели точні ревізії по хатах згаданих присілків, шу186
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каючи за “бандерами”. Ревізії переводили малими групками по
трьох-чотирьох до одної хати. По закінченні ревізії о год. 3, обі
групи зійшлися до купи на присілку Горби, звідки корчами відійшли на Білозорину. По дорозі, ідучи на Білозорину, більшовики
стрінули цивільних хлопців, які пасли худобу. Хлопці побачивши
більшовиків, утекли, а більшовики стріляючи за ними, забили корову Гуша Василя. Забиту корову забрали на Білозорину, а господаря заарештували. Крім цього, заарештували ще Михайлюка
Николу, якого другого дня випустили. Гуш Василь сидить дальше
в тюрмі в Надвірній.
3.11.[19]45 р.

“В-133”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 215.
Оригінал. Машинопис.
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№ 235
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В
С. ЗЕЛЕНА – ПРИС. ЗЕЛЕНИЦЯ ТА ЧЕРНИК,
НАДВІРНЯНСЬКОГО Р-НУ 2.11.-5.11.1945 Р.
6 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облави в с. Зелена
– Зелениця та Черник,
Надвірн[янського] р-ну,
від дня 2.-5.11.1945 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 2.11.[19]45 р. приїхав до с. Зелена спецвідділ під
назвою “Жандармерія погранотряду Надвірна” і заквартирував
на Зеленій – лісничівка. Вечером з другого на третього листопада о год. 20, пішло 40 більшовиків на присілок Зеленицю. Всі
були перебрані за стрільців УПА. Прийшли вони до господарів
Кіндратюка Дмитра та Остап’юка Оніфра, зайшовши до хати
першого господаря, говорили, що вони різунівці і хотять їсти,
бо розбиті на Закарпатті. Рівночасно хотіли дістати зв’язок до
“Орла” або “Мороза”. Кіндратюк дався спровокувати на це та хотів вести на Черник, говорячи: “Може когось знайду”. Перед відходом пішли ще більшовики до Остап’юка та хотіли взяти барана
на харчі. Господар почав відпиратися, говорячи: “Давай своїм і
більшовикам, а сам хіба нічого не їж, а по-друге, я вже дав барана, на що маю квит”. Коли показав квит, перебрані більшовики опустили хату і пішли знова до Кіндратюка Дмитра, щоби вів
на Черник. Кіндратюк повів на Зеленицю, до Зеленчука Дмитра,
літ 30, українець (останньо зголосився “з повин[н]ою” на станиці погранкомендатури в Зеленій). Він був у станиці звеновим та
переводив переходячих людей до “Мороза”. Коли Кіндратюк завів перебраних більшовиків до хати Зеленчука, він відразу зрозумів, що це перебрані більшовики і зробився дурним. Під час
запитів нічого не відповідав. Кіндратюк почав його упевняти, що
це друзі з Чорного ліса і хотять до “Мороза”, але він нічого не говорив. Тоді більшовики почали його сильно бити і при тому говорили, що повісять у лісі, що більшовикам він поміг би, а своїм не
хоче. Його заарештували – били і вели до ліса, мовляв, будуть ві-
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шати, як більшовицького вислужника. Тої самої ночі заарештували ще Остап’юка Якова, літ 30 (зголосився “з повин[н]ою” перед
20 липнем на станиці погранкомендатури в Рафайлові), та Остащука Дмитра, літ 21 (зголосився). При арештуванні Остап’юка
Якова питали, чому був у стрибках і за те його повісять у лісі.
Тої самої ночі (заарештували ще Остап’юка) Кіндратюка один
більшовик відвів додому, а решта більшовиків пішли у невідоме.
На другий день раненько вже було повно більшовиків на Зелениці і Чернику. Цілий день ходили по присілках та робили сильні труси по хатах. Не знайшли нічого та остались ночувати по хатах на тих же присілках.
Дня 5.11.[19]45 р. о год. 5 рано ті, що були на Зелениці, пішли у гори розстрільною, розділюючись на дві групи. Одна група
пішла на Прелуки в сторону Пасічанки, а друга через верх Глубокий на Черник. Лісом тільки перейшли, нічого не знайшовши. Ті,
що були на Чернику, пішли через Зеленицю на свої станиці, а ті,
що пішли по горах, вернули аж вечером. Вертали цілий час горами так, що люди їх побачили аж в самому осередку Зеленої.
6.11.[19]45 р.

“132”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 218.
Оригінал. Машинопис.
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№ 236
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ
НА С. ПНІВ – ПРИС. БІЛОЗОРИНА,
НАДВІРНЯНСЬКОГО Р-НУ
3.11.1945 Р.
10 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облава на с. Пнів
прис. Білозорина,
Надвірн[янського] р-ну,
дня 3.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.11.[19]45 р. вечером о год. 18, частина спецвідділу, який приїхав до Надвірної в силі 75 осіб та перейшов на
прис. с. Пнів – Білозорина, заквартирував у хатах Олекси і Василя Дронюка. Переночувавши, рано о год. 5 (4.11.[19]45 р.), всі
більшовики пішли на гору у ліс т.зв. Бзовач від сторони Любіжня. Там розстрільною перевірювали ліс цілий день. Під час перевірки не знайшли нічого. Вечером більшовики вернули назад на
попередні квартири. Цієї ночі половина (35 осіб) спала по хатах,
а друга половина робила стійки довколо хат і на зміну. Рано всі
більшовики з Білозорини перейшли розстрільною через Станків
та Стримбу (назва пасовиськ) на присілок Мозолівку. На Мозолівці зробили в кількох хатах ревізію, але нічого не знайшовши,
відійшли на Надвірну.
Дня 4.11.[19]45 р. в той час, як вище згадані більшовики
пішли на Бзовач (год. 12), в селі відбувся мітинг, яким провадила Балагура (голова [рай]виконкому), жидівка, та кілька совітів
з району (назвиська невідомі). Двох із них пішло в село за харчами, де побачили чотирьох стрільців із куща, які пішли рівно ж
у село за харчами для куща. Побачивши стрільців, совіти утекли
до сільради та заалярмували других, які були в сільраді і разом
утекли до Надвірної, не закінчивши мітингу. За півгодини до села
приїхало три авта більшовиків з Надвірної. Разом з собою мали
протилетунську [г]арматку. Розложились розстрільною вздовж
ліса Ділок та почали сильну стрілянину у згаданий ліс. По стрілянині, яка тривала 15 хв., більшовики на становищах сиділи цілий
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вечір до год. 7. Інші більшовики, які прийшли з Надвірної, около
200 осіб, обложили село від полудня – Пасічна, заходу – Бистриця і від Стримби. Під час стрілянини, яку вчинили на ліс Ділок,
забили цивільного 15-літного хлопця, який їхав фірою з присілка
Мозолівка до села.
В понеділок (5.11.[19]45 р.) 20 більшовиків з Надвірної приїхали автом з полевою [г]арматкою на Білозорину. Там на авто
набрали опалових дров, а опісля пішли на 2 гроби упавших
стрільців (узимі) зі сотні, відкопали їх, вибрали і розбили труну,
а на трупів понакидали глини і так залишили. Опісля від’їхали на
Надвірну.
10.11.[19]45 р.

“В-133”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 220.
Оригінал. Машинопис.
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Яремчанський район (ч. 12) (№ 237-245).
№ 237
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ НА С. ЧОРНІ
ОСЛАВИ ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ

16 вересня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Вересень 1945 р.

Справа: акції на с. Чорні
Ослави, рай. Яремче.
П Р О Т О К О Л.
Дня 9 вересня 1945 р. в с. Чорні Ослави відбулася акція в
справі стягнення контингенту. Всіх більшовиків разом зі стрибками було 40, крім того, 10 більшовиків залишилося в селі
Білі Ослави. Більшовики розійшлися по цілому селі і під керів
ництвом заст. голови РВК Чуревича Никифора, родом з Чорних
Ослав, зачали стягати контингент. В господаря Грещука Антося
застрілили свиноматку, забрали187 10 курей та три жіночі спідниці. В інших людей забирали все збіжжа, яке тільки знаходили, не
звертаючи увагу на нікого, навіть на тих, що повернули з ЧА. В
селі час до часу пострілювали на пострах.
По полудні 6 стрільців боївки СБ підсунулися з двома кулеметами під село і з віддалі 400 м сипнули вогнем. В той час
стрибки грабували в Грещука Василя вола і хатні речі. Коли впали стріли, більшовики почали все кидати і ховатися по зворах,
даючи час до часу по одному стрілові. Коли стріли з нашої сторони вмовкли, більшовики зібралися коло школи, позбиравши
дещо з награбованого до цього часу збіжжа, відійшли в напрямі с. Білі Ослави. Перед Білими Ославами натрапили на засідку
самооборонного куща, який сипнув густим кулеметним вогнем.
Більшовики скрилися до ровів і ровами втікали на с. Зарічча. Під
час стрілянини одна фіра з п’ятьма мішками збіжжа, без фірмана, назад втекла на с. Ч. Ослави. Ранених і вбитих більшовики
встигли забрати. Люди з поблизьких хат говорять, що більшовики втратили в цьому бою 9 ранених і вбитих. Наші кулемети били
прямо по фірах на дорозі так, що втрати мусіли бути.
16 вересня 1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 154.
Оригінал. Машинопис.
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№ 238
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАСІДКИ ВІДДІЛУ
УПА “Д” У С. ЗАРІЧЧЯ ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ
3.10.1945 Р.

8 жовтня 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Жовтень 1945 р.

Справа: засідки відділу
УПА “Д” в с. Зарічча
Яремчанського рай.,
в дні 3.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 3.10.[19]45 р. ком. “Д” зі своїм відділом в числі 75 осіб
зробив засідку на більшовиків на дорозі з напрямку з Білих
Ослав до Зарічча. На цій дорозі було зроблено три застави, з
яких кожна мала своє окреме завдання. Середня застава мала
бити більшовиків, передня і задня були як обезпечення.
О год. 17-ій під’їхало авто з напрямку Білих Ослав, повне
більшовиків, а на заді йшли стрибки. На авті їхав відділ погран
отряду з Надвірної, що стягав контингент в Білих Ославах.
Передня застава пропустила авто в середину. Під’їзджаючи до
другої застави, авто стало і більшовики висіли з авта. Авто поїхало
наперед, а більшовики купою в числі 40 осіб, підходили до засідки.
Коли більшовики підійшли до засідки приблизно на 7 м, стрільці
відкрили по них сильний вогонь. Більшовики, котрих прорідили кулі
стрільців, залягли, дали десять безкорисних стрілів з гранатомета.
Позаду цих більшовиків йшли яремчанські стрибки. В той час, коли
стрільці били по більшовиках, стрибки підійшли вже до передньої
застави, котра рівно ж відкрила по них вогонь. Стрибки з панікою
відступили. Опісля зачав відступати відділ УПА в напрям ліса.
Наших втрат не було жодних, по більшовицькій стороні впало 15 вбитих та 9 ранених. Про свої втрати говорили більшовики в
с. Заріччу. Один більшовик під час перев’язки в с. Заріччу сказав:
“Я мав [іти] на відпустку, а тепер піду в шпиталь”, на що другий відповів: “Ти підеш в шпиталь, а наших 15 пішло в землю”. Крім того,
люди бачили в авті повно трупів, з котрих стікала кров на дорогу.
Після цієї засідки, більшовики не робили більш замітних акцій.
8.10.[19]45 р.

Справу провадив: “Ю-129”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 370.
Оригінал. Машинопис.
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№ 239
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАГИБЕЛІ
БОЇВКАРЯ “ЛЮТОГО” 10.11.1945 Р.
16 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.188
Листопад 1945 р.

Справа смерти боївкаря
“Лютого” в дні 10.11.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 9.11.[19]45 р. о год. 4, боївка СБ переходила з с. Чорні
Ослави до ліса. Під лісом в хатах заквартирувала сотня УПА під
ком. “Юрка”, про що боївці СБ не було відомо. Передня стежа
боївки почувши, що під хатами хтось є, здержала решту групи і
пішла розвідати. Підійшовши близько, стежа була задержана:
“Хто йде”. Один зі стежі відповів, що свої, стежа не довіряючи,
що то свої, підходила по-боєвому до стійки сотні. Боївкар “З”
підсунувся під кулемет і зловив за цівку кулемета, за той час піді
йшли другі два боївкарі і переконавшись, що свої, перейшли
разом з рештою боївки дальше.
Того ж самого дня була в селі облава. Під вечір боївка
СБ заатакувала від’їзджаючих більшовиків ззаду і вбила двох
більшовиків. Після цього зійшла боївка в село на вечерю і там
перебува[ла] до год. 2. Рівночасно замовила харчі на станиці до
хатів під лісом. О год. 2 дня 10.11.[19]45 р., боївка СБ відступала
до ліса попри ті хати, де були замовлені харчі. Тим часом в тих
хатах заквартирувала сотня “Юрка”. Коли передня стежа боївки підійшла під хати, почула виразний крик: “Куда йдеш” і за тим
зразу “Стрелять ребята” – російською мовою. Вслід за цим посипались три кулеметні серії світляними набоями. Боївка заляг
ла і помало відстрілюючись відступала. На полі бою залишився
боївкар “Лютий”, поцілений в голову. Боївка була після цього
переконана, що це були більшовики.
Сотні було відомо, що туди прийде боївка СБ, бо стрілець
з СКВ “Галайда”, який заготовляв для боївки харчі, повідомив
сотню, що над ранком туди прийде боївка. Кромі цього, господиня тієї хати, в якої заквартирував штаб сотні сказала, що тут
сотня не може заквартирувати, бо вже замовила боївка. Коли
188
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Зверху посередині документу напис олівцем: 16.ХI.

10.11.[19]45 р. вечером стр. “Галайда” сказав: “Що ви наробили,
нащо застрілили “Лютого”, я вам казав, що боївка над ранком
буде переходити до ліса, а ви стріляли”. На це бунчужний відповів: “Нічого, так їм треба, нехай ця баламкомпанія знає, як лапати цівку кулемета” і зачав сміятися. Другого дня ранком сотня з
цеї околиці зникла, заки ще справа могла бути провірена.
16.11.[19]45 р.

Справу провадив: “Ю-129”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 51, арк. 321.
Оригінал. Машинопис.
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№ 240
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АКЦІЇ БІЛЬШОВИКІВ
НА С. ЛУГ ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ 11.10.1945 Р.
19 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа акції більшовиків на
с. Луг Яремч[анського] р-ну,
в дні 11.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 11.10.[19]45 р. о год. 6, до с. Луг приїхало 150 більшо
виків Надв[ірнянського] РО НКВД і частина з військ Яремч[ан
ського] РО НКВД. Відділом цим кермував майор (назв. не знаєть
ся), що виглядав слідуючо: високий, здорова будова тіла, біляве
подовгасте обличчя, одягнений в сіру шинелю, шапка кругла, зі
старого сукна. Йому до помочі був нач. РО НКГБ з Яремча – Кравець Михайло, переодітий в цивільне убрання.
Більшовики з Надвірної приїхали двома тягаровими автами
та одним малим (особовим), в котрім їхав майор. З Яремча було
одно особове авто, котрим приїхав нач. Кравець. Решта більшовиків ішла пішки.
Село обійшли кругом, а потім зачали входити в середину,
в такому порядку: 40 більшовиків ішло верхом від с. Любіжня,
30 більшовиків від с. Дора, а решта йшла серединою села, охоп
люючи цілковито село. Більше начальство прямувало на те місце, де група СБ дня 10.10.[19]45 р. спалила авто.
В тім часі на дорозі села більшовики поставили курінний
гранатомет і зачали стріляти у верх Буковина, у хату, коло котрої
боївкар “Козак” стріляв з ППШ за утікаючими більшовиками дня
10.10.[19]45 р. Від стрілен з гранатомета загорілася хата, тоді
решта більшовиків кинулась по хатах поблизу місця засідки і
почали палити. Так спалили 6 господарств, в яких згоріло 9 будинків. Пізніше хтось із зверхників (командирів) заборонив більше палити хати. Більшовики говорили, що будуть палити ціле
село за те, що бандеровці вбили трьох бійців і спалили машину.
(Вдійсності на засідці було убито 3 більшовики з Надвірнянського
спецвідділу, між ними один лейтенант, а три ранені втекли). Забравши убитих на фіру, більшовики перейшли в середину села.
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По дорозі зачали арештувати людей, арештували усіх, хто тільки
попався під руки. В такий спосіб заарештували 60 осіб. З того
30 осіб зараз по короткому допиті випустили, а решту забрали у
Делятин і Яремче, котрих також на другий день випустили, тільки
залишили трьох дівчат, котрих по трьох днях випустили. Ці дівчата були: Квітковська Василина д. Івана, ур. 1926 р., Боженюк Василина д. Петра, ур. 1922 р., і Савчук Анна д. Петра, ур. 1928 р.
В селі більшовики говорили людям, що як станеться в селі
подібний випадок, то спалять ціле село.
Під час облави в селі зграбували слідуючих господарів: в
Мотрук Анни ж. Юрка забрали три хустки і фартушок, в Бойчук
Явдохи забрали 10 м білого полотна, дві хустки, одну спідницю,
в Яворської Параски забрали 2 кг масла, 500 крб., дві хустки і
фартушок. Решту більшовиків ходили по хатах і грабували переважно тютюн, масло, хліб та горілку. В час акції вистрілили з гранатомета около 50 стрілен та кулемета по цілій околиці. О год. 17
від’їхали одна частина в Яремче, а решта в Надвірну.
19.11.[19]45 р.

“Ю-129”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 239.
Оригінал. Машинопис.
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№ 241
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. ЧОРНІ
ОСЛАВИ ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ 14.10.1945 Р.

19 листопада 1945 р.

Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облава в с. Чорні
Ослави Яремч[анського] р-ну,
в дні 14.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 14.10.[19]45 р. відбулася облава в с. Чорні Ослави Яремч[анського] р-ну. Облаву переводив обл. спецвідділ в
силі 500 осіб. О год. 8 більшовики під’їхали під село з напрямку с. Лючки (перша група) і розстрільною перейшли ціле село і
верхи гір поблизу села. В той час зі с. Березів приїхало двоє авт
тягарових, повні більшовиків та одно особове. Разом зі спецвідділом була рай. адміністрація, котра в село не входила, тільки
підійшла в село в т.зв. Гнилий.
Більшовики, переходячи село, точних розшуків не робили,
перевіряли деякі хати, але побіжно. В село зайшли без стрілу
так, що населення тоді довідалось, що є більшовики, як побачило
уже під хатами. Коли частина більшовиків прийшла біля церкви,
то побачили, як Татарчук Анна закривала в березі бункер, де був
заховався: Лесюк Василь с. Михайла, Вертипорох Дмитро (симпатик), Вертипорох Олекса (член), Ванджура Антось і Вертипорох Никола. Більшовики побачивши, що жінка закриває бункер,
побігли до жінки і відразу її застрілили на місці, а в бункер зачали
кидати гранати і стріляти. Від гранат і стрілів став забитий Лесюк
Василь, Вертипорох Олекса вискочив з бункра, почав стріляти
до більшовиків з пістоля, а на останку забив себе. Решта вилізли з бункра і здалися живими, їх більшовики пов’язали і забрали зі собою до Яремча, по дорозі заторторували Вертипороха
Дмитра. Рівно ж арештували ще Шуверука Василя, ур. 1903 р.,
родом з с. Білих Ослав (другий раз), Шуверука Ілька, котрий повернув з Німеччини (також випустили по переслуханні того дня).
[О]зброєння у більшовиків було різне: кулемети, ППШ і кріси. О год. 16 від’їхали в с. Білі Ослави.
19.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 223.
Оригінал. Машинопис.
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“Ю-129”.

№ 242
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ АРЕШТУВАННЯ
ГОЛОВИ СІЛЬРАДИ В С. ЗАРІЧЧЯ
ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ 18.10.1945 Р.
19 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: арештування голови сільради
в с. Зарічча Яремчанського р-ну,
в дні 18.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 18.10.[19]45 р. начальник РО НКГБ з Яремча Кравець
Михайло разом з 12 НКВД-истами, арештував голову сіль
ради в с. Зарічча (над Прутом) Дем’янчука Дмитра с. Микити,
ур. 1891 р. По згаданого Дем’янчука більшовики приїхали автом.
Родина Дем’янчука побачила авто на подвір’ю утекла, а він, не
маючи змоги утечи, попав в руки більшовикам. По його арештуванню більшовики списали ввесь маєток, а хату запечатали.
Арештування відбулось о год. 9 вечером, а в 10 від’їхали в
Яремче.
19.11.[19]45 р.

“Ю-129”.

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 41.
Оригінал. Машинопис.
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№ 243
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ЗАСІДКИ СКВ “І”
В С. БІЛІ ОСЛАВИ ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ
26.10.1945 Р.
19 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа засідки СКВ
“І” в с. Білі Ослави
Яремч[анського] р-ну,
в дні 26.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 26.10.[19]45 р. о год. 9, до с. Білі Ослави приїхало
6 більшовиків з напрямку м. Делятина. Ці більшовики були з відділу ББ. Вони приїхали до села двома фірами, щоб набрати матеріялу (дощок) на будову бункра в с. Заріче, яку останніми днями розпочали. Приїхавши до села, підшукали ще дві фіри і взялися розбирати будинок бувшого надлісництва. Двох більшовиків
через цілий час ходили по дорозі та через далековид гляділи на
гори та околицю. До хат взагалі не заходили. Набравши дощок
на фіри, о год. 15 від’їхали в напрям Заріча.
Підр. СКВ в числі 10 осіб зробив на цих більшовиків засідку
за селом під горою Рохава.
Кущовики на засідці розложилися так, що кулеметчик і амуніційний, маючи ППШ, першу фіру мали підпустити на 10 м, а решту
розложилися так, щоб обняти всі чотири фіри. На першій фірі їхав
кулеметчик з кулеметом Дехтярова, один більшовик з ППС-ом. Наш
кулеметчик, підпустивши фіру на 10 м, вдарив з кулемета, однак кулемет затявся. Більшовики користаючи з того, зайняли становище,
тоді амуніційний з ППШ стріляв до першої фіри, а кулеметчик закидав гранатами. Більшовикам також затявся кулемет.
Вислід бою: зі сторони більшовиків 2 вбиті, а два ранені, здобуто кулемет Дехтярова. З нашої сторони втрат не було жодних.
19.11.1945 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 389.
Оригінал. Машинопис.
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№ 244
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ НАСКОКУ
БІЛЬШОВИКІВ НА ПРИС. ПЕРЕНІС С. ДОРА
ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ 26.10.1945 Р.
19 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: наскок більшовиків
на присілок с. Дори Переніс
Яремч[анського] р-ну,
в дні 26.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 26.10.[19]45 р. о год. 9, військо РО НКВД Яремч[ан
ського] р-ну в числі 16 осіб і чотирьох стрибків, то є: Квітчук
Осип, родом з Білих Ослав, Гнатюк Дмитро с. Юрка, родом з
Зарічча (над Прутом), та двох з Білих Ослав, що зголосилися з
повин[н]ою перед 20 липня [19]45 р. (назвиськ їх населення не
знає), зробили наскок на присілок с. Дори т.зв. Переніс. Відділом
цим кермував лейтенант НКВД-ист, мабуть недавно прийшов в
Яремче, бо до цього часу ще ніхто його не бачив на облавах.
До села прийшли з напрямку с. Микуличина через верх Тісний і Смерічок, і зачали відразу обскакувати хати і перевіряти їх.
Замітним є те, що з того напрямку більшовики ще ніколи до села
не входили, якщо приходили на Переніс, то тільки зі с. Дори.
Попереднього дня ці більшовики були в Микуличині і ночували на Тіснім. Того вечора переходив сот. “Завзятий” з одним
стрільцем через с. Микуличин і на верху Смерічок пробував
зброю. Більшовики чули звечора стріли, ранком побігли на перевірку хат, залишаючи за собою заставу від лісу. Вони бачили, як
двох хлопчаків виходило з ліса і несли дрова до хати.
Хати перевіряли в слідуючий спосіб: чотири чи п’ять більшовиків зі зброєю, готовою до стрілу, обскакувало хату, а НКВД-ист
заходив в хату і перевіряв всередині. Перевіривши хату, виходив
на подвір’я і казав решті перевіряти обістя. Майже в кожній хаті
питав, хто звечора стріляв, також в кожній хаті грабували, що
попало, починаючи від харчів, а кінчаючи на убранню та взуттю.
Перевірили 15 хат, але в кожній мусіло щось пропасти. Рівно ж
вистріляли всіх псів та котів. Арештували тоді двох хлопців: Со-
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рохманюка Василя с. Василя, ур. 1920 р., і Сорохманюка Івана
с. Василя, ур. 1922 р. Арештований Сорохманюк Іван хотів втікати, коли його Квітчук злапав і ударами приклада ППШ розбив голову, пізніше зв’язав телефонічним дротом і забрав арештованого до Яремча. О год. 11 більшовики вибралися до с. Ямна через
с. Дору.
19.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 205.
Оригінал. Машинопис.
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№ 245
ПРОТОКОЛ СБ ДО СПРАВИ ОБЛАВИ В С. ЧОРНІ
ОСЛАВИ ЯРЕМЧАНСЬКОГО Р-НУ 29.10.1945 Р.
19 листопада 1945 р.
Р.31.

С т а н и с л а в і в щ и н а.
Листопад 1945 р.

Справа: облава в с. Чорні
Ослави Яремч[анського] р-ну,
в дні 29.10.[19]45 р.
П Р О Т О К О Л.
Дня 29.10.[19]45 р. спецвідділ зі Станиславова в числі
200 осіб робив облаву в с. Чорні Ослави. З поміччю спецвідділові
прийшов начальник [РО] НКГБ з Яремча Кравець Михайло з кількома стрибками: Квітчук Осипом, Щербюк Грицем, Турським Николою, Лейбук Николою, родом з Білих Ослав. Село обложили о
год. 2 вночі з чотирьох сторін. До села увійшли о год. 8 рано. Група більшовиків, ідучи від села Лючки, по дорозі застрілила жінку
Левкун Марію ж. Михайла, котра йшла в село. Застрілили взагалі
без причини, зі зарядки на віддалі 1 км. Рівно ж застрілили Квітчука Дмитра, ур. 1895 р., на його полі. Стріляли до людей, кого
тільки побачили на полі. По хатах робили сильні труси та арешти.
Того дня під час облави в с. Чорні Ослави арештували
більшовики слідуючих осіб:
1. Ківнюк Петро с. Гриня
ур. 1895 р.
2. Чуревич Михайло с. Василя –//– 1910 р.
3. Грещук Петро с. Гриня
–//– 1926 р.
4. –//– Антось с. Гриня
–//– 1919 р.
5. Чуревич Никола с. Степана –//– 1912 р.
6. Попович Василина д. Петра –//– 1918 р. (другий раз

арештована)
7. Горішний Никола с. Михайла –//– 1899 р.
8. Левкун Ілько
–//– 1903 р. (–//– –//– –//–)
9. Попович Ілько с. Михайла
–//– 1908 р.
10. Вадюк Никола с. Ілька
–//– 1912 р.
11. Горішний Дмитро (з підліс) –//– 1908 р.
12. Ванджура Федір с. Николи –//– 1910 р.
13. Паньків Петро (Васильків) –//– 1913 р.
14. Ванджура Никола с. Івана
–//– 1893 р. (–//– –//– –//–)
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15. Ревюк Василина ж. Володим. –//– 1895 р.
16. Чуревич Василь с. Петра
–//– 1900 р.
17. Лесюк Олекса
–//– 1903 р.
18. Панько Никола с. Василя
–//– 1900 р.
19. –//– Петро с. Михайла
–//– 1895 р.
20. –//– Никола с. Гриня
–//– 1910 р.
21. Попович Никола
–//– 1895 р.
22. Поварчук Юрко
По перевірці декого з них випустили, а решту забрали зі собою.
Стрибки Квітчук і Щербюк зліквідували господарку Кріпчука
Дмитра с. Оніфра за те, що син Антін є в УПА. Рівно ж затирали
кличі, розписані місцевим активом. Кличів усіх не затирали, бо
деякі більшовики говорили: “Лиши, що тебе це обходить”.
О год. 15 від’їхали на Білі Ослави, забираючи зі собою
арештованих. Коли члени родини арештованих кричали, сварили і плакали, то більшовики відповідали: “Не ругайте на нас, нам
так казали і ми мусимо робити, ми маємо наказ забрати, а коли
перевірять, то випустять”.
19.11.[19]45 р.
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 376, т. 57, арк. 225.
Оригінал. Машинопис.

596

“Ю-129”.

ДОДАТКИ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
а/б – агент-бойовик
а/в – агент-внутрішник
а/р – агент-резидент
аг. – агент, агентура
агентурн. – агентурна
адмін. – адміністративний
амер. – американський
англ. – англійський
б. – близько, біля
б. – бувший
б. р. – біжучого року
Бавдінст – (Baudienst) будівельна служба [Німеччини]
бат. – батальйон
ББ – боротьба з бандитизмом
[НКВС/МВС]
більш. – більшовик, більшовицький
боєв. – боєвик (бойовик)
больш. – большевик, большевицький
був. (бувш.) – бувший
в. – військовий
вбит. – вбитий
вд. (від.) – відділ [УПА]
верх. – верховна
вет. – ветеринарний
випущен. – випущений
висл. – вислано
вишк. – вишкільник, вишкільний
від. – відділ
військ. – військовик, військовий
віст. – вістун
вітчизн. – вітчизняна
ВКП(б) – Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)
ВМП – вища міра покарання
воєнкомат – воєнний комісаріат
(військовий комісаріат)
г/б – (госбєзопасность) держбезпека [СРСР]

гвард. – гвардійський [ЧА]
ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки
України
ген. – генерал
ген.-лейт. – генерал-лейтенант
[ЧА]
Гестапо (Ґестапо) – (Geheime
Staatspolizei) таємна державна поліція [Німеччини]
гк. (га) – гектар
гл. – гляди
гол. – голова
гор. – горішній
госп. (господ.) – господар,
господарчий
греко-кат. – греко-католик
гром. – громадянин, громада
д. – донька
д. – друг
дд. – друзі
ДАІФО – Державний архів
Івано-Франківської області
держ. – державний
дир. – директор
дол. – долішній
дом. – домашній
достр. – дострілився
др. – друг, друзі
др. – другі (інші)
ж. – жінка
жд. (ж-д) – желєзнодорожноє
(залізнодорожне)
жін. – жіноцтво, жіночий
забит. – забитий (вбитий)
зав. – завідуючий
завгосп – завідуючий господарством
заг. – заголовок
загот. – заготівельний
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зал. (залізн.) – залізна, залізнична
зал. (залуч.) – залучник, залучаю
зам. – замешканий
зап. – запільник
зап. – запасний
заст. – заступник
застр. – застрелений, застрілився
зах. – західний
збіж. – збіжжя, збіжжевий
збірн. (зб.) – збірний
зв. – званий
ЗУЗ – західні українські землі
ін. – інше, інші
інв. – інвалід
інстр. – інструктор
інф. (інформ.) – інформатор
істреб. (істриб., істр.) – істребітель (боєць винищувального батальйону) [НКВС/
МВС/МДБ]
к. – коло
кав. – кавалерійський [ЧА]
кал. – калібр
кат. – католицька
кін. – кінний, кіннотники
кіннот. – кіннотники
КК – Карпатський край
ККОП – Карпатський крайовий
осередок пропаганди
ком. – командир, комендант
ком. – командою
коменд. – комендант
КОП – Крайовий осередок
пропаганди
КП(б)У – Комуністична Партія
(більшовиків) України
КПЗ – камєра прєдварітєльного задєржанія (камера
попереднього затримання)
[НКВС/МВС/МДБ]
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к-р – командир
краснознам. – краснознаменний (червонопрапорний) [ЧА]
кур. – кур’єр
кур. – курінь, курінний
кущ. – кущевий (кущовий)
л. – літ
ЛК – Львівський край
ЛКСМУ – ленінська комуністична спілка молоді України
лейт. (л-нт) – лейтенант
ЛО – лінєйний отдєл (лінійний
відділ) [НКВС/МВС]
м. – місто, містечко
м. (міс., м-ц) – місяць
МВС – Міністерство внутрішніх
справ [СРСР]
МДБ – Міністерство державної
безпеки [СРСР]
м. ін. – між іншим
місц. – місцевість, місцевий
МР (МП) – (Маschinen ріstole)
пістолет-кулемет [вироб
ництва Німеччини]
мол. – молодший
моск. – москаль (росіянин),
московський
МТС – машинно-тракторна
станція
н. – над
н. – надрайон
надр. (надрай.) – надрайон,
надрайонний
назв. – назвисько (ПІБ)
напр. – напримір, наприклад
напр. – напрямок
нар. – народжений, народження
нар. – народний
нарком. – народний комісар
наркомзаг. – народний комісаріат заготівель
нац. – національність, націоналістичний

нач. – начальник
неорг. – неорганізований
(неорганізаційний)
нім. – німецький
НКВД – Народний коміссаріат
внутрєнніх дєл (Народний
комісаріат внутрішніх справ)
[СРСР]
НКГБ – Народний коміссаріат
государствєнной бєзопасності (Народний комісаріат
державної безпеки) [СРСР]
НОП – надрайонний осередок
пропаганди
НОСБ – надрайонний осередок
служби безпеки
нпр. – напримір, наприклад
о. – округа, окружний
о. – отець
ОББ – отдєл борьби с бандітізмом (відділ боротьби з
бандитизмом) [НКВС/МВС]
обл. – область, обласний
ОВК – облвиконком
ок. – около
окр. – округа, окружний
окуп. – окупація
ООП – окружний осередок
пропаганди
ООСБ – окружний осередок
служби безпеки
опер. (операт.) – оперативний,
оперативник
оперупов. (оперуповнов.) –
оперуповноважений [НКВС/
МВС/МДБ]
оперупол. – оперуполномочений
(оперуповноважений) [НКВС/
МВС/МДБ]
орг. (орган., організ.) – організований (організаційний)
осер. (осеред.) – осередок

ОУН – Організація українських
націоналістів
ОУН-СД – Організація українських націоналістів (самостійників-державників)
п. – повіт, повітовий
парт. – партія, партійний
пед. – педагог, педагогічний
підр. – підрайонний
ПК – Подільський край
пов. – повіт, повітовий
пов. – поворотець
повст. – повстанець, повстанський
погран. – пограничний (прикордонний)
погранотряд – пограничний
отряд (прикордонний загін)
подр. – подруга
пол. – полудне
політ. – політичний
полк. – полковник
пом. – помічник
попер. – попередній
п/полк. (підполк.) – підполковник
ППС – пістолєт-пулємьот Судаєва (пістолет-кулемет Судаєва) [виробництва СРСР]
ППШ – пістолєт-пулємьот Шпагіна (пістолет-кулемет Шпагіна) [виробництва СРСР]
прац. – працівник
през. – президент
прик. – прикарпатський
прим. – примір
прим. – примітка
прис. – присілок
пров. (пр.) – провід, провідник
пров. – провідний
прок. – прокурор
проп. (пропаг.) – пропаганда,
пропагандист, пропагандистський

601

прот. (проток.) – протокол
пс. (псев.) – псевдо
р. – рік
р. – район, районний
рад. – радянський
рай. – районний
РайВНО (РВНО) – районний
відділ народної освіти
ранен. – ранений (поранений)
РВ – райвідділ [НКВС/МВС/
МДБ]
РВК – райвиконком
РВМ – райвідділ міліції [НКВС/
МВС]
рев. (революц.) – революційний
реф. – референт
різн. – різний
РК – райком
р-н – район
РО – райотдєл (райвідділ)
[НКВС/МВС/МДБ]
роєв. – роєвий (ройовий) [УПА]
розв. – розвідник, розвідка
РПК – райпартком
РСТ – райспоживтовариство
РФВ – райфінвідділ
с. – село
с. – син
сан. (саніт.) – санітар, санітарна
СБ ОУН – Служба безпеки
Організації українських
націоналістів
СБУ – Служба безпеки України
секр. – секретар
сексот – сєкрєтний сотруднік (таємний співробітник)
[НКВС/МВС/МДБ]
серед. – середня
сист. – система
СКВ – самооборонний кущовий
відділ
сл. п. – славної пам’яті
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слід. – слідуючий
слід. (сл., слідч.) – слідчий
СМЕРШ – (“смерть шпіонам”)
Головне управління контррозвідки [СРСР]
с.о. – самоохорона
с/о – сєкрєтний освєдомитель (таємний співробітник)
[НКВС/МВС/МДБ]
с/р (с/рада) – сільська рада
сов. – совєтський (радянський)
сот. – сотня, сотенний
сот. – сотнар (збіжжя)
сотн. – сотник
соц. – соціалістичне
спр. – справа
СРСР – Союз Радянських
Соціалістичних Республік
СС – (SS – Schutzstaffeln)
Охоронні загони [Німеччини]
СССР – Союз Совєтских
Соціалістічєскіх Республік
(Союз Радянських Соціалістичних Республік)
ССТ – сільське споживче товариство
сс. – села
ст. – станиця, станичний
ст. – станція
ст. – старий
ст. (стар., старш.) – старший
ст. – стіг (сіна)
стан. (станичн.) – станичний
стан. – станиця
стор. – сторона
стр. (стриб.) – стрибок (боєць
винищувального батальйону)
[НКВС/МВС/МДБ]
стр. (стріл.) – стрілець
субреф. – субреферент
СУЗ – східні українські землі
сус. – сусідній

т-во – товариство
т. д. – так далі
т. зв. – так званих
т. і. – таке інше
т. п. – тому подібне
телеф. – телефоніст, телефонний
терен. – тереновий
тех. – технічний
тов. – товариш, товариство
торгов. – торговий
ТТ – (Тульскій-Токарєв) пістолет [виробництва СРСР]
тут. – тутешній
УГА – Українська Галицька
армія
УДП – Українська допоміжна
поліція
УНКВД – Управлєніє народного коміссаріата внутрєнніх
дєл (Управління народного комісаріату внутрішніх
справ) [СРСР]
УНКГБ – Управлєніє народного
коміссаріата государствєнной бєзопасності (Управління народного комісаріату
державної безпеки) [СРСР]
УКДБ – Управління Комітету
державної безпеки [СРСР]
укр. – українець, український
УНС – Українська національна
самооборона
УОТ – Українське освітнє товариство
УПА – Українська повстанська
армія

упов. (уповн., уповнов.) – упов
новажений
уповнаркомзаг – уповноважений народного комісаріату
заготівель
ур. (уродж.) – уроджений
УРСР – Українська радянська
соціалістична республіка
УССД – Українська Самостійна
Соборна Держава
участ. (уч., участк.) – участковий (дільничий) [НКВС/МВС]
УЧХ – Український Червоний
Хрест
фін. – фінансовий
характ. – характер
харч. – харчовий
ц. м. – цього місяця
ц. р. – цього року
ЦДАВОУ – Центральний державний архів вищих органів
влади України
ЦДВР – Центр досліджень
визвольного руху
ЦК КП(б)У – Центральний
комітет комуністичної партії
(більшовиків) України
цт. – центнер
ч. – число
ч. – чорний
ЧА – Червона армія
чл. – член [ОУН]
чет. (чот.) – четовий (чотовий)
[УПА]
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ЛК
Галич
Жовтень
(Єзупіль)

ПК

Станиславів

Калуська округа

Тисмениця

Лисець

Товмач
(Тлумач)

Богородчани
Солотвина

Надвірна

Отинія

Ланчин

Коломийська округа

Яремче

Закарпаття
припустимі межі округи

припустимі межі надрайонів
припустимі межі районів
Надвірна

центри надрайонів

Солотвина центри районів

Станиславівська
округа
ОУН
(1945
– 1951)
Ñòàíèñëàâ³âñüêà
îêðóãà
ÎÓÍ
(1945
– 1951)
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НУМЕРАЦІЯ НАДРАЙОНІВ І РАЙОНІВ
СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ОКРУГИ ОУН (1945–1951).
Станиславівський (надрайон І, “Донбас”):
Галицький (ч. 1)
Станиславівський (ч. 2)
Лисецький (ч. 3)
Богородчанський (ч. 4) райони;
Товмацький [Тлумацький] (надрайон ІІ):
Жовтневий [Єзупільський] (ч. 5)
Тисменицький (ч. 6)
Товмацький [Тлумацький] (ч. 7)
Отинійський (ч. 8) райони;
Надвірнянський (надрайон ІІІ, “Верховина”):
Солотвинський (ч. 9)
Ланчинський (ч. 10)
Надвірнянський (ч. 11)
Яремчанський (ч. 12) райони.
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КЕРІВНИЦТВО СБ СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ОКРУГИ ОУН
(22; 43)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Яр (10.1943-1946)
Шах (весна 1947-09.1949)
Жар (1950-08.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ СТАНИСЛАВІВСЬКОГО
НАДРАЙОНУ ОУН (І, “ДОНБАС”)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Гонта (1944)
Мирон (1944-06.1945)
Козак (06.-07.1945)
Аркас (1945-01.1946)
Дар, Петро (07.1946-08.1948)
Бирич (08.1948-02.1949)
Жар (1949-03.1950)
Чиж (1950-02.1951)
Ворон (06.-08.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО)
НАДРАЙОНУ ОУН (ІІ)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки
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Богдан (1944-1945)
Шах (1945-1946)
Жар, Чубар (1947-09.1948)
Нижчий (09.1948-07.1949)
Зенко (07.1949-09.1950)
Крамаренко (10.1950-03.1951)
Остап (05.-06.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ НАДВІРНЯНСЬКОГО НАДРАЙОНУ ОУН
(ІІІ, “ВЕРХОВИНА”)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Пісня (1943-1944)
Кривоніс (1944-1945)
Сурмач (1945-01.1946)
Віктор (09.1946-05.1948)
Довбуш (05.1948-09.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 1)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Лисенко (1944)
Дир (1945)
Гонтаренко (1945-1948)
Зенко (1949-11.1950)
Вітер (1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ СТАНИСЛАВІВСЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 2)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Мирон (1942-1943)
Потап, Смертоносець (1944-03.1945)
Роман (1945)
Дир (1945)
Андрій (1945-01.1946)
Бирич, Хміль (1946-08.1948)
Іван (08.1948-02.1949)
Олесь, Черник (1949-04.1950)
Мельник (1950)

607

КЕРІВНИЦТВО СБ ЛИСЕЦЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 3)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Козак (1944)
Очайдух (1945)
Марко (1946-03.1948)
Липкевич (04.-05.1950)
Ластівка (05.-07.1950)
Боєвий, Шпіон (08.-10.1950)
Грубий, Юрко (06.-08.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ БОГОРОДЧАНСЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 4)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Славко (1944)
Верховинець (1945)
Прометей (1945-01.1946)
Пластун (1946-07.1947)
Сумний (1947-08.1948)
Балемба (1948-1949)
Клим (1949-1950)
Гук (05.1950-08.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ ЖОВТНЕВОГО (ЄЗУПІЛЬСЬКОГО)
РАЙОННОГО ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 5)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки
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Юра (1944-03.1945)
Остап (1945)
Тиміш (1945)
Гордий (1945-1946)
Помста (1946-04.1947)
Денис (1947)
Волос, Ярема (1947-10.1948)
Непорадний (1949)

КЕРІВНИЦТВО СБ ТИСМЕНИЦЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 6)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Гарт (1944-03.1945)
Остап (1945)
Помста (1945)
Іскра, Петро (1946-07.1947)
Крамаренко (1947-1948)

КЕРІВНИЦТВО СБ ТОВМАЦЬКОГО (ТЛУМАЦЬКОГО)
РАЙОННОГО ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 7)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Запорожець (1945-02.1946)
Летун (1946-10.1949)
Забіяка (1950-03.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ ОТИНІЙСЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 8)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Гроза (1944-05.1945)
Денис (1945-1946)
Орко (1946-04.1948)
Еней, Шарко (10.-11.1948)
Левко (1949-1950)
Крук (1950-04.1951)
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КЕРІВНИЦТВО СБ СОЛОТВИНСЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 9)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Кармелюк (1944)
Сталь (11.1944-01.1945)
Вихор (1945)
Ярема (03.-04.1945)
Ґонта (1945)
Орлич, Ромко (1945-03.1946)
Влодко (1946-1947)
Зенко (1947-1948)
Ворон (1948-06.1951)
Місько (06.1951-02.1952)

КЕРІВНИЦТВО СБ ЛАНЧИНСЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 10)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Гузар (1944)
Карпо, Мирон (1944-03.1945)
Петро (05.-07.1945)
Ярема (1945)
Ярослав (1945)
Партизан (1946-03.1947)
Ромко (1947)
Шварно (1948)
Грім (1949-08.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 11)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки
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Вихор (1945-01.1946)
Віктор (04.-09.1946)
Вовк (09.1946-06.1947)
Клим (1947-10.1948)
Ручай (1949)
Деркач (1950-1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ ЯРЕМЧАНСЬКОГО РАЙОННОГО
ПРОВОДУ ОУН (РАЙОН Ч. 12)
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Гарт (1945)
Левко (1946-05.1947)
Юрша (1947-03.1949)
Гриць (1949)
Ромко (1949-09.1951)

КЕРІВНИЦТВО СБ СТАНИСЛАВІВСЬКОГО МІСЬКОГО
ПРОВОДУ ОУН
(1945-1951 рр.)

Посада, референтура
Служба безпеки

Тирса (1943-1945)

611

КЕРІВНИЙ СКЛАД РЕФЕРЕНТУРИ СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ОКРУГИ ОУН
До реєстру включені наступні категорії працівників СБ:
крайові референти Карпатського крайового проводу ОУН,
про яких згадується в документах;
окружні, надрайонні і районні референти СБ, а також їх заступники (субреференти);
працівники окружної, надрайонних і районних референтур;
слідчі СБ;
коменданти боївок (бойові референти) СБ та їх заступники;
районні та кущові інформатори.
Населені пункти у датах народження подані згідно сучасного
адміністративно-територіального поділу України, у датах загибелі
та арешту – згідно тогочасного поділу. У населених пунктах Стані
славської (Івано-Франківської) обл. область не зазначається.
Абрам’юк Василь Олексійович – “Лев” (1923, с. Заріччя
Надвірнянського р-ну – 12.1946, с. Заріччя). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Яремчанського районного
проводу ОУН (1944-12.1946). Загинув у сутичці з чекістськовійськовою групою. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. ІваноФранківська область: У 2-х томах. – Книга друга / Упоряд. Вардзарук Л. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – С. 812.]
Абрам’юк Ольга Василівна – “Бараболька”, “Оксана”,
“142-Уа” (1925, смт. Делятин Надвірнянського р-ну – 10.02.1951,
біля райцентру Єзупіль). Член ОУН. Машиністка референтури СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1944-1947),
машиністка референтури СБ Надвірнянського надрайонного
проводу ОУН (1947-1948), керівник техзвена референтури
пропаганди Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (1949-02.1951). Загинула у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ в ур. Бійне. Лицар Бронзового хреста заслуги
(12.06.1948.). [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 11. –
Арк. 440.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 6. –
Арк. 246.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 261.]
“Андрій” (інші дані не встановлено) (? – 24.09.1945, с. Торговиця Отинійського р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ Отинійського районного проводу ОУН. Загинув у сутичці з військо
вими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 85.]
“Аскольд” (інші дані не встановлено) (? – 03.1947). Член
ОУН. Технічний референт СБ Отинійського районного проводу
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ОУН (1946-03.1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою
групою. [Тимів І. Бортники і Тлумаччина в 1939-1959 рр. // Серія “Села і міста Покуття”. – Т. 4. – Івано-Франківськ: Нова зоря,
2011. – С. 204.]
Балацко Василь – “Верховинець” (бл. 1920, Богородчанський р-н – ?). Член ОУН. Референт СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1945). Подальша доля невідома. [ЦДАВО. –
Ф. 3833. – Оп. 1. – Спр. 225. – Арк. 16.]
Балацко Іван Дмитрович – “Пластун” (?, Богородчанський р-н – 15.07.1947, біля с. Саджава Богородчанського р-ну).
Член ОУН. Слідчий СБ (1944-1945), референт СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1946-07.1947). Загинув у сутичці з опергрупою Богородчанського РВ УМДБ. [Архів УСБУ ІФО. –
Ф. 4. – Спр. 31006. – Т. 4. – Арк. 163.]
Бідочко Іван Олексійович (Григорович) – “Остап” (1918,
с. Вікторів Галицького р-ну – 6.10.1947, с. Рибне Станіславського р-ну). Член ОУН. Комендант боївки СБ (бойовий референт),
слідчий референтури СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 44.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. –
Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 6. – Арк. 247.]
Бобик Йосип Іванович – “Залізний” (1922, с. Підпечери
Тисменицького р-ну – 16.04.1950, с. Колодіївка Станіславського р-ну). Член ОУН. Бойовик СБ (1944-1945), комендант боївки СБ Станиславівського районного проводу ОУН (1945-1948),
працівник референтури СБ Станиславівського надрайонного
проводу ОУН (1949-1950). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 7. –
Арк. 159.]
“Богдан” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Референт СБ Товмацького (Тлумацького) повітового, після реорганізації – надрайонного проводу ОУН (1944-1945). Подальша доля
невідома. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 5. – Спр. 9474 П. – Арк. 73-74.]
“Богдан”, “Варна” (інші дані не встановлено) (? – 03.1945,
с. Хом’яківка Тисменицького р-ну). Член ОУН. Субреферент СБ
Станиславівського окружного проводу ОУН (1944-03.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
Богович Василь Васильович – “Кармелюк” (1907, с. Грушка Тлумацького р-ну – 24.01.1949, с. Глибока Отинійського р-ну). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ, заступник коменданта боївки СБ Отинійського районного проводу ОУН. Загинув
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у сутичці з чекістсько-військовою групою. [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. –
Оп. 28 (1960). – Спр. 10. – Арк. 69.]
Бойчук Василь Петрович – “Пісня”, “Степан” (5.05.1923,
смт. Делятин Надвірнянського р-ну – 14.03.1945, с. Білі Ослави Яремчанського р-ну). Закінчив народну школу та навчався у
Станіславській торговельній школі. Член ОУН (1942). Провідник Делятинського районного проводу ОУН (1942), референт
СБ Надвірнянського повітового проводу ОУН (1943-1944), суб
референт СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (194403.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [Літопис УПА.
Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
Бойчук Іван Дмитрович – “Горбатий” (1920, с. Струпків Коломийського р-ну – 15.12.1947, с. Струпків). Член ОУН. Кущовий
інформатор СБ в Отинійському р-ні. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Реабілітовані історією. У 27-и томах.
Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 825.]
Бойчук Іван Михайлович – “Журба” (1925, с. Цуцилів
Надвірнянського р-ну – 13.04.1945, с. Чорний Потік Печеніжинського р-ну). Член ОУН. Субреферент СБ Ланчинського районного проводу ОУН. Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА
СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
Бойчук Михайло Іванович – “Зенко” (1928, с. Мединя Галицького р-ну – 8.11.1950, с. Грабівка Перегінського р-ну). Член
ОУН. Референт СБ Галицького районного проводу ОУН (194911.1950). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. – С. 327.]
Бойчук Михайло Миколайович – “Партизан” (1925, с. Цуцилів Надвірнянського р-ну – 12.03.1947, с. Перерісль Ланчинського р-ну). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944), технічний
референт СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1945), референт СБ цього проводу (1946-03.1947). Загинув у сутичці з
чекістсько-військовою групою. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 81. – Арк. 282.]
Борисюк Василь Михайлович – “Аркас”, “Орест” (1922,
с. Зелена Надвірнянського р-ну – 24.01.1946, с. Підпечери
Станіславського р-ну). Навчався у Львівському університеті.
Член ОУН. Слідчий референтури СБ Надвірнянського повітового,
після реорганізації – надрайонного проводу ОУН (1944-06.1945),
референт СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН
(06.1945-01.1946). Тяжко поранений під час сутички з військовими НКВС, через безвихідне становище дострелився. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 38. – Арк. 230.]
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Брикалюк Антон Семенович – “Богдан” (1920, с. Ямниця
Тисменицького р-ну – 28.02.1949, біля с. Колодіївка Станіславського р-ну). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944-1948), комендант боївки СБ Станиславівського районного проводу ОУН
(1948-02.1949). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою
в лісі Стінка. Вістун СБ (?). [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. –
С. 110.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 7. – Арк. 140.]
Букатюк Микола Михайлович – “Славич” (1925, с. Стримба Надвірнянського р-ну – 7.01.1945, с. Старуня Солотвинського р-ну). Член ОУН. Субреферент СБ Солотвинського районного проводу ОУН (1944-01.1945). Загинув у сутичці з військовими
НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
“Бурлака” (інші дані не встановлено) (? – 10.10.1945, біля
с. Нижнів Тлумацького р-ну). Член ОУН. Комендант Л-групи СБ
Товмацького (Тлумацького) повітового проводу ОУН (1944-1945),
комендант боївки СБ Товмацького (Тлумацького) надрайон
ного проводу ОУН (1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС.
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 375.]
“Бурун” (інші дані не встановлено) (бл. 1920, с. Старуня
Богородчанського р-ну – 2.01.1946, біля с. Зелена Надвірнянського р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ Надвірнянського
надрайонного проводу ОУН (1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 82. – Арк. 51.]
“Буря” (інші дані не встановлено) (? – 18.08.1946, біля с. Буківна Тлумацького р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ Товмацького (Тлумацького) районного проводу ОУН. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою біля р. Дністер. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 330.]
Вівчаренко Ніна Василівна – “Божена”, “Рома”, “132-У”
(1925, м. Галич – 28.02.1949, біля с. Колодіївка Станіславського р-ну). Навчалася у Станіславській вчительській гімназії. Член
ОУН. Технічний референт СБ Станиславівського районного проводу ОУН (1946-1948), технічний референт СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН (1948-02.1949). Загинула у сутичці з чекістсько-військовою групою в лісі Стінка. [Літопис УПА.
Основна серія. – Т. 4. – С. 110.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110
(1954). – Спр. 2. – Т. 6. – Арк. 245.]
Вівчаренко Роман Андрійович – “Еней”, “Шарко” (1922,
с. Угринів Тисменицького р-ну – 22.11.1948, біля с. Королівка
Отинійського р-ну). Член ОУН. Субреферент СБ Станиславівського районного проводу ОУН (1946-10.1948), референт СБ
Отинійського районного проводу ОУН (10.-11.1948). Тяжко пора-
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нений під час сутички з чекістсько-військовою групою, помер від
ран. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 6445. – Арк. 30.], [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 4. – Спр. 30742. – Арк. 55-56.]
“Віра”, “125” (? – ?). Член ОУН. Машиністка референтури
СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1947-1948). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). –
Спр. 2. – Т. 6. – Арк. 245.]
“Влодко” (інші дані не встановлено) (бл. 1920, с. Лоєва
Надвірнянського р-ну – кін. 1947, Солотвинський р-н). Член ОУН.
Технічний референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН
(1946), референт СБ цього проводу (1946-1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. –
Спр. 6101. – Арк. 81.]
“Влучко” (інші дані не встановлено) (1912 – 04.1945,
с. Саджава Богородчанського р-ну). Член ОУН (1941). Підрайон
ний ОУН у Богородчанському р-ні (1942), секретар референтури СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1944), секре
тар референтури СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН (1944-04.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС.
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 74. – Арк. 325.]
Волощук Володимир Васильович – “Остап” (1924, м. Тисмениця – 1945, с. Погоня Тисменицького р-ну). Член ОУН. Референт СБ Тисменицького районного проводу ОУН (1945). Загинув
у сутичці з військовими НКВС. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 835.]
Волощук Павло Михайлович – “Волос”, “Ярема”, “141”
(1918, с. Олеша Тлумацького р-ну – 4.10.1948, с. Озірце Жовтне
вого р-ну). Вояк УПА (1944-1947). В СБ з 1947 р. Референт СБ
Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН (194710.1948). Загинув, натрапивши на засідку чекістсько-військової
групи. Ст. вістун УПА (?). [Архів ЦДВР. – Ф. 12. – Арк. 14.], [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 22. – С. 239.]
Волощук Ярослав Васильович – “Крук”, “Сумний”, “145-г”
(1927, м. Тисмениця – 15.08.1948, біля с. Глибоке Богородчанського р-ну). Закінчив торговельну школу. Член ОУН. Технічний
референт СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН
(1946-1947), референт СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1947-08.1948). Тяжко поранений під час сутички з чекістсько-військовою групою, натрапивши на засідку в Чорному
лісі. Через безвихідне становище, дострелив себе з пістолета.
[Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 6445. – Арк. 24.], [Архів ЦДВР. –
Ф. 12. – Арк. 19-20.]
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Волощук Ярослава Йосипівна – “Анничка” (1923, с. Іваниківка Богородчанського р-ну – 18.06.1945, с. Грабовець Богородчанського р-ну). Учителька. Член ОУН. Машиністка (секре
тар) референтури СБ Станиславівського повітового, після реорганізації – надрайонного проводу ОУН (1944-06.1945). Застрелилася в бункері, оточеному опергрупою УНКВС. [ГДА СБУ. –
Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 7. – Арк. 17.]
Гаврилюк Степан Данилович – “Думка”, “Жар”, “Клевець”, “Чубар”, “0-32”, “137-б” (1918, с. Глибоке Богородчанського р-ну – 19.08.1951, Чорний ліс). Член Юнацтва ОУН (1933).
Член ОУН. З листопада 1939 р. перебував за кордоном. Повернувся до України в складі похідних груп ОУН. В СБ з 1944 р. Закінчив курси при окружній референтурі СБ (1944). Слідчий референтури СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (19451947), референт СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного
проводу ОУН (1947-09.1948), працівник референтури СБ Стани
славівського окружного проводу ОУН (09.1948-1949), референт СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН (194903.1950), референт СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН (1950-08.1951). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н
УМДБ. Ст. булавний (?), хорунжий СБ (16.08.1948). [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 4. – Спр. 31006. – Т. 4. – Арк. 164.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 372. – Т. 7. – Арк. 118.]
“Галайда” (інші дані не встановлено) (? – 9.01.1945, с. Ляцьке Шляхецьке Тисменицького р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ Лисецького районного проводу ОУН (1944-01.1945).
Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
Гаргат Іван Онуфрійович – “Василь”, “Лесь”, “Липкевич”,
“Тарас” (1924, с. Іваниківка Богородчанського р-ну – 22.08.1952,
м. Станіслав). Член ОУН (07.1943). В УНС з жовтня 1943 р. Вояк
сотні “Різуна” (10.1943-07.1944), стрілець охорони командира
Петра Мельника-“Хмари” (06.1944-12.1945). Переведений на
Коломийщину (12.1945). Стрілець почоту команди ТВ-21 “Гуцульщина” (12.1945-08.1949). Учасник пропагандивного рейду групи підпільників до Румунії (06.-07.1949). Переведений на
Станиславівщину (08.1949). Технічний референт СБ Лисецького
районного проводу ОУН (10.1949-04.1950), референт СБ цього
проводу (04.-05.1950). Скерований у східні обл. України – до
Дніпропетровської обл. (06.1950). Через відсутність зв’язку, залишився на терені Кам’янець-Подільської обл. Охоронець Дунаєвецького надрайонного проводу ОУН (09.1950-09.1951).
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Захоплений у полон опергрупою відділу 2-Н УМДБ Кам’янецьПодільської обл. 26 вересня 1951 р. в с. Покутинці Вінькове
цького р-ну Кам’янець-Подільської обл. Військовим трибуналом
Прикарпатського військового округу 28 травня 1952 р. засуджений до ВМП. Розстріляний у Станіславській в’язниці. Ст. стрілець (1944), ст. вістун (?), булавний УПА (?). [ГДА СБУ. – Ф. 5. –
Спр. 67580.]
Гедзик Семен Дмитрович – “Очайдух”, “Юрко” (1918, с. Горохолина Богородчанського р-ну – 25.01.1946, с. Горохолина).
Член ОУН. Референт СБ Лисецького районного проводу ОУН
(1945), субреферент СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН (1945-01.1946). Загинув у сутичці з військовими НКВС.
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 349.]
Голіней Федір Федорович – “Бігун” (1917, смт. Ланчин
Надвірнянського р-ну – 1.07.1945, біля с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1944-06.1945).
Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 313.]
Головатий Василь Степанович – “Забіяка”, “Музика” (1921,
с. Братишів Тлумацького р-ну – 24.03.1951, с. Нижнів Тлума
цького р-ну). Член ОУН. Референт СБ Товмацького (Тлумацького)
районного проводу ОУН (1950-03.1951). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. –
Арк. 259.]
“Гордий” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу
ОУН (1945-1946). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 246.]
Грибінник Дмитро Васильович – “Чумак” (1923, м. Тисмениця – 23.01.1950, с. Пшеничники Тисменицького р-ну). Вояк
УПА (1944-1947). В СБ з 1947 р. Субреферент СБ Тисменицького
районного проводу ОУН (1947-1948), районний інформатор СБ
Отинійського районного проводу ОУН (1949-01.1950). Загинув у
сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. Ст. вістун УПА (?). [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. – С. 323-324.], [Літопис УПА. Основна
серія. – Т. 4. – С. 189.]
Гринішак Лука Михайлович – “Довбуш”, “СД-5”, “156”,
“142-б” (1917, с. Зелена Надвірнянського р-ну – 30.05.1956,
м. Київ). Навчався у Надвірнянській гімназії. Служив у польському війську. Член ОУН (1942). Станичний ОУН с. Зелена (1942),
провідник Надвірнянського районного проводу ОУН (1943),
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організаційний референт Надвірнянського повітового проводу ОУН (1943-05.1944). В УПА з травня 1944 р. Чотовий сотні
“Іскри”, командир сотні, командир куреня “Бескид” ТВ-22 “Чорний Ліс” (1944-1947). Референт СБ Надвірнянського надрайонного проводу ОУН (05.1948-09.1951). Захоплений у полон агентурно-бойовою групою відділу 2-Н УМДБ 15 вересня 1951 р. на
пункті зв’язку. 3 січня 1952 р. під час чекістсько-військової операції втік і повернувся до підпілля. Вдруге полонений 12 травня
1954 р. у с. Лоєва Надвірнянського р-ну. Військовим трибуналом
Прикарпатського військового округу 16 лютого 1956 р. засуджений до ВМП. Розстріляний у Лук’янівській в’язниці. Лицар Бронзового хреста бойової заслуги (1.02.1945). Ст. булавний (1944),
хорунжий (15.04.1945), cотник УПА (22.01.1946). [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 1.]
“Грім” (інші дані не встановлено) (? – 28.12.1949). Член ОУН.
Районний інформатор СБ Товмацького (Тлумацького) районного
проводу ОУН. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою.
Ст. вістун УПА (?). [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 188.]
“Гроза” (інші дані не встановлено) (? – 7.05.1945, с. Закрівці
Отинійського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Отинійського район
ного проводу ОУН (1944-05.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
Гугляк Іван Дмитрович – “Сергій”, “Стрий” (1923, с. Верхній Майдан Надвірнянського р-ну – 22.03.1947, с. Перерісль
Ланчинського р-ну). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944),
слідчий референтури СБ Ланчинського районного проводу ОУН
(1945-03.1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Стежками Української Повстанської Армії: Туристичний путівник. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – С. 90.]
Гулик Сидір Павлович ‒ “Орлик” (1911, с. Темирівці Гали
цького р-ну – 26.01.1945, біля с. Бринь Галицького р-ну). Член
ОУН. Бойовий референт СБ Галицького районного проводу ОУН
(1944-01.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [Літопис
УПА. Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
Гуменяк Василь Олексійович – “Рибак” (1922, с. Раковець
Богородчанського р-ну – 7.01.1949, с. Манява Солотвинського р-ну). Член ОУН. В СБ з 1944 р. Бойовик райбоївки СБ (19441946), бойовик боївки СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН (1947-1948), комендант боївки (бойовий референт) СБ Солотвинського районного проводу ОУН (1948-01.1949). Загинув
у сутичці з опергрупою Солотвинського РВ УМДБ. Вістун СБ (?).
[ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 10. – Арк. 19.]
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Гуменяк Василь Якович – “Кармелюк” (1913, с. Заріччя
(тепер у скл. смт. Солотвин Богородчанського р-ну) – 28.03.1949,
біля с. Майдан Солотвинського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН (1943-1944), охоронець
референтури пропаганди Надвірнянського надрайонного проводу ОУН (1947-03.1949). Загинув у бункері під час сутички з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. Вістун СБ (?). [ДАІФО. – Ф. Р-2157. –
Оп. 2. – Спр. 9806 П. – Арк. 28.], [Літопис УПА. Основна серія. –
Т. 4. – С. 109.]
Гуменяк Василь Якович – “Сталь” (19.03.1921, с. Раковець
Богородчанського р-ну – 7.01.1945, між сс. Старуня і Бабче Солотвинського р-ну). Вояк УДП, комендант станиці УДП с. Старуня. Член ОУН (1943). Станичний ОУН с. Раковець (1943), комендант райбоївки СБ (1944), референт СБ Солотвинського район
ного проводу ОУН (11.1944-01.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ДАІФО. – Ф. Р-2157. – Оп. 2. – Спр. 9806 П. –
Арк. 15-16.]
Гупало Михайло Михайлович – “Бурий”, “Омелян”, “Степан” (1923, с. Давидів (за іншими даними – с. Шоломинь) Пустомитівського р-ну Львівської обл. – ?). Член ОУН (1943). В УНС
з 1943 р. Інструктор сотні “Гуцули” куреня “Бескид” ТВ-22 “Чорний Ліс” (1944-1946). Технічний працівник референтури СБ
Станиславівського надрайонного проводу ОУН (1946-06.1950).
Спрямований у східні обл. України – до Дніпропетровської
обл. (06.1950). Через відсутність зв’язку, залишився на терені
Кам’янець-Подільської обл. У скл. групи підпільників перейшов
до Вінницької обл. Захоплений у полон оперативно-військовою
групою 3 квітня 1951 р. в с. Гоголі Віньковецького р-ну Кам’янецьПодільської обл. Подальша доля невідома. Вістун (?), булавний
УПА (15.12.1946). [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 108 (1954). – Спр. 2. –
Т. 1. – Арк. 163-164.]
Гусак Василь Семенович – “Прометей”, “Проць” (1920,
с. Саджава Богородчанського р-ну – 25.01.1946, с. Горохолина
Богородчанського р-ну). Член ОУН. Слідчий референтури СБ
Станиславівського повітового проводу ОУН (1944), субреферент
СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН (1945), референт СБ Богородчанського районного проводу (1945-01.1946).
Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 349.]
Гуцуляк Михайло Васильович – “Журавель” (1921, с. Закрів
ці Коломийського р-ну – ?). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий
референт) СБ Отинійського районного проводу ОУН (1945). Відсторонений від виконання обов’язків. Захоплений у полон опер-
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групою Отинійського РВ УНКВС 10 вересня 1945 р. в с. Закрівці
Отинійського р-ну. Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 136.]
“Данило” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Суб
референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу
ОУН (1945-1946). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 246.]
Данилюк Дмитро Михайлович – “Голуб” (1917, смт. Ланчин Надвірнянського р-ну – 3.01.1946, біля с. Черник Надвірнянського р-ну). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944), комендант боївки (бойовий референт) СБ Солотвинського районного
проводу ОУН (1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС в
ур. Кедринець. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 263.]
Данилюк Микола Дмитрович – “Гриць”, “Чумак” (1914,
с. Пасічна Надвірнянського р-ну – 4.06.1949, с. Кремінці Яремчанського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Яремчанського районного проводу ОУН (1949). Загинув у сутичці з опергрупою Яремчанського РВ УМДБ. [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. – С. 167.]
Данилюк Михайло – “Орлич”, “Ромко” (бл. 1920, Житомирська обл. – 10.03.1946, біля с. Росільна Солотвинського р-ну).
Оселився з батьками в с. Закрівці Отинійського р-ну (1933).
Директор школи у Надвірнянському р-ні. Член ОУН. Працівник
референтури СБ Товмацького повітового проводу ОУН (1944),
референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН (194503.1946). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою.
[Архів УСБУ ІФО. – Ф. 5. – Спр. 9872 П. – Арк. 43-44.], [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 262 зв.]
“Денис” (інші дані не встановлено) (? – 12.01.1945, с. Ганнівці Галицького р-ну). Член ОУН. Референт СБ Галицького повітового проводу ОУН (1944-01.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
“Денис” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Суб
референт СБ Отинійського районного проводу ОУН (1945), референт СБ цього проводу (1945-1946), провідник цього проводу
(1946). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 57. – Арк. 253.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 184.]
“Дир” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Референт
СБ Станиславівського районного проводу ОУН (1945). Подальша
доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 65.]
“Дир” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Референт СБ Галицького районного проводу ОУН (1945). Подальша
доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 202.]
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“Дністер” (інші дані не встановлено) (? – 23.04.1946, с. Королівка Отинійського р-ну). Член ОУН. Кущовий інформатор СБ в
Отинійському р-ні (1945-04.1946). Тяжко поранений під час сутички з чекістсько-військовою групою, через безвихідне становище
дострелився. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 345.]
Довбенюк Василь Васильович – “Гарт” (1922, с. Заріччя Надвірнянського р-ну – 7.12.1945, біля с. Заріччя). Член ОУН.
Районний інформатор СБ Яремчанського районного проводу ОУН
(1944-1945), референт СБ цього проводу (1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. –
Арк. 132.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 85. – Арк. 357.]
Долчук Володимир Васильович – “Петро” (1924, с. Ямниця
Тисменицького р-ну – ?). Член ОУН. Референт Юнацтва Надвірнянського повітового проводу ОУН (1943-06.1944), господарчий
субреферент цього проводу (1944). Захоплений у полон опергрупою УНКДБ, завербований як агент-внутрішник під оперативним
псевдонімом “Сокол” і 11 лютого 1945 р. повернутий до підпілля.
По поверненню скерований на працю до СБ. Субреферент СБ
Надвірнянського надрайонного проводу ОУН (03.-04.1945), референт СБ Ланчинського районного проводу ОУН (05.-07.1945).
18 липня 1945 р. вийшов з повинною. Не був засуджений. Проживав у м. Суми. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 54. – Арк. 15, 23.],
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 38.]
“Дуб” (інші дані не встановлено) (? – 18.08.1946, біля с. Буківна Тлумацького р-ну). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий
референт) СБ Товмацького (Тлумацького) районного проводу
ОУН (1945-08.1946). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою
групою біля р. Дністер. Ст. вістун СБ (?). [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 330.]
Дубний Михайло Миколайович – “Левко”, “Л-17-7” (1915,
с. Пасічна Надвірнянського р-ну – 10.05.1947, с. Білі Ослави
Яремчанського р-ну). Член ОУН. Бойовик повітової Л-групи СБ
(1944), комендант боївки (бойовий референт) СБ Надвірнянського повітового, після реорганізації – надрайонного проводу
ОУН (1945), референт СБ Яремчанського районного проводу
ОУН (1946-05.1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою
групою. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 11. – Арк. 443.]
Дудзяний Микола Онуфрійович – “Гора” (1912, с. Заріччя
Надвірнянського р-ну – 28.12.1952, с. Дора Яремчанського р-ну).
Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ, районний інформатор СБ
Яремчанського районного проводу ОУН. Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [Реабілітовані історією. У 27-и томах.
Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 861.]
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Дутчак Василь Олексійович – “Сірий”, “Старий” (1918,
с. Делієве Галицького р-ну – 22.07.1949, с. Дегова Жовтневого
р-ну). Вояк УПА (1944-1947). Бойовик райбоївки СБ (1947-1948),
районний інформатор СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН (1948-07.1949). Загинув у сутичці з опергрупою
відділу 2-Н УМДБ. Ст. вістун УПА (?). [Реабілітовані історією. У
27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … –
С. 862.], [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 188.]
Духович Прокіп Омелянович – “Дар”, “Іван”, “Мар’ян”,
“Петро”, “Ч-2”, “132-б”, “2-2”, “254” (21.07.1920, с. Крилос Галицького р-ну – 18.11.1950, біля с. Бережниця Калуського р-ну).
Закінчив Станіславську гімназію та торговельну школу. Член ОУН
(1938). В СБ з 1943 р. Закінчив курси СБ пр. “М” (1944). Слідчий
СБ (1944-1945), субреферент з агентурної роботи СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1945-07.1946), референт СБ
Станиславівського надрайонного проводу ОУН (07.1946-08.1948),
референт СБ Калуського окружного проводу ОУН (08.194811.1950). Загинув у сутичці з оперативно-військовою групою в
лісовому масиві ур. Глибокий потік. Лицар Бронзового хреста
заслуги (2.09.1948) та Срібного хреста заслуги (20.10.1951). Поручник СБ (16.08.1948). [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 6445. –
Арк. 38.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 277.]
“Залізний” (інші дані не встановлено) (? – 13.01.1945, с. Ганнівці Галицького р-ну). Член ОУН. Субреферент СБ Галицького повітового проводу ОУН (1944-01.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
“Запорожець” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН.
Референт СБ Товмацького (Тлумацького) районного проводу
ОУН (1945-02.1946). Подальша доля невідома. [Літопис УПА.
Нова серія. – Т. 22. – С. 1064.]
Зеленчук Михайло Юрійович – “Деркач” (27.09.1924,
с. Зелена Надвірнянського р-ну – 19.01.2013, м. Івано-Франківськ). Станичний Юнацтва ОУН (07.1941-05.1944). В УПА з
травня 1944 р. Вояк сотні “Іскри”, ройовий, чотовий сотні “Гуцули” куреня “Бескид”, бунчужний куреня “Бескид” ТВ-22 “Чорний
Ліс” (05.1944-1947), командир чоти особливого призначення
(1947-1949). Референт СБ Надвірнянського районного проводу
ОУН (1950-1951). У 1952 р. відзначений медаллю “За боротьбу
в особливо важких умовах”. Захоплений у полон опергрупою
УКДБ 8 травня 1955 р. Військовим трибуналом Прикарпатського
округу засуджений до розстрілу, 30 травня 1956 р. розстріл замінено на 25 років ув’язнення. Карався у Мордовських таборах.
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Після звільнення у 1972 р., повернувся до України. Голова Все
українського братства ОУН-УПА (1993-2012). Помер. Ст. стрілець (?), булавний УПА (15.12.1946). [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. –
Спр. 32603. – Т. 3. – Арк. 46.]
“Змій” (інші дані не встановлено) (? – 4.04.1946, с. Гвізд Солотвинського р-ну). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1945-04.1946).
Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 262 зв.]
“Зорян” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Комендант Л-групи СБ Товмацького (Тлумацького) районного проводу ОУН (1944-1945). Подальша доля невідома. [Літопис УПА.
Нова серія. – Т. 22. – С. 619.]
Кавка Іван Семенович – “Плюта” (? – 8.01.1949, Гали
цький р-н). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий референт)
СБ Галицького районного проводу ОУН (1948-01.1949). Загинув
у сутичці з чекістсько-військовою групою. Ст. вістун СБ (?). [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 22. – С. 559.], [Літопис УПА. Основна
серія. – Т. 4. – С. 109.]
Капар – “Грубий” (бл. 1920, с. Лани Галицького р-ну –
18.11.1945, с. Лани). Член ОУН. Технічний референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН (1944-11.1945).
Оточений військовими НКВС у виявленому бункері, через безвихідне становище застрелився. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 51. – Арк. 322.]
Капущак Василь Миколайович – “Мирон” (1919, с. Горохолина Богородчанського р-ну – 18.06.1945, с. Грабовець Богородчанського р-ну). Учитель. Член ОУН. Перебував на еміграції (19391941). Повернувся до України. Референт СБ Станиславівського
районного проводу ОУН (1942-1943), референт СБ Станиславівського повітового, після реорганізації – надрайонного проводу
ОУН (1944-06.1945). Застрелився в бункері, оточеному опергрупою УНКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 74. – Арк. 325.]
Капущак Микола Васильович – “Вітер” (1925, с. Горохолина Богородчанського р-ну – 7.06.1951, біля с. Крилос Галицького р-ну). Вояк УПА (1944-1945). В СБ з 1945 р. Бойовик боївки СБ
Богородчанського районного проводу ОУН (1945-1947), бойовик
боївки СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН (19481950), референт СБ Галицького районного проводу ОУН (1951).
Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ. –
Ф. 2-Н. – Оп. 108 (1954). – Спр. 2. – Т. 1. – Арк. 217.], [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 317.]

624

Карабин Юрій Васильович – “Крук” (1922, с. Олешів Тлумацького р-ну – 16.04.1951, біля с. Струпків Отинійського р-ну).
Член ОУН. Референт СБ Отинійського районного проводу ОУН
(1950-04.1951). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н
УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. – Арк. 261.]
“Карий” (інші дані не встановлено) (? – 16.04.1945, с. Сапогів
Галицького р-ну). Член ОУН. Підрайонний (кущовий) інформатор
СБ у Галицькому р-ні (1944-04.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
“Карпо”, “Мирон” (інші дані не встановлено) (? – 10.03.1945,
с. Пасічна Надвірнянського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Ланчинського районного проводу ОУН (09.1944-03.1945). Загинув
у сутичці з військовими НКВС на прис. Бухтівець. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
Катамай Ярослав Васильович – “Денис” (1922, с. Ямниця
Тисменицького р-ну – 6.11.1947, с. Поплавники Більшівцівського р-ну). Навчався у Станіславській гімназії та механічній школі.
В УНС з 1943 р. Пройшов підстаршинський вишкіл. Бойовик райбоївки СБ (1944-1946), референт СБ Жовтневого (Єзупільського)
районного проводу ОУН (1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 83.]
Катамай Ярослав Васильович – “Демон”, “Марко” (1925,
с. Ямниця Тисменицького р-ну – 19.03.1948, біля с. Черніїв Лисецького р-ну). Вояк УПА (1944-1945). Референт СБ Лисецького
районного проводу ОУН (1946-03.1948). Загинув у бункері, оточеному чекістсько-військовою групою. Булавний УПА (?). [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 44.]
Клевець Іван Миколайович – “Роман” (1920, с. Підпечери
Тисменицького р-ну – 12.03.1945, с. Узин Станіславського р-ну).
Член ОУН. Референт СБ Станиславівського районного проводу
ОУН (1945). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою.
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 74. – Арк. 369.], [Літопис УПА.
Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
“Клим” (інші дані не встановлено) (? – 18.02.1946, біля
с. Милування Тисменицького р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ Отинійського районного проводу ОУН (1945-02.1946).
Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 241.]
“Клим” (інші дані не встановлено) (? – 12.10.1950, біля с. Завій Перегінського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1949-1950). Відсторонений від
виконання обов’язків. Загинув у сутичці з оперативно-військовою
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групою в Чорному лісі. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. –
Арк. 313.]
Клюба Михайло Олексійович – “Андрій”, “Юрша”, “143”
(1923, с. Ямниця Тисменицького р-ну – 18.03.1949, біля с. Луг
Яремчанського р-ну). Навчався у торговельній школі та на вчительських курсах. Учитель у с. Яблуниці. Член ОУН (1942). В СБ
з 1944 р. Бойовик райбоївки СБ (1944), технічний референт СБ
Яремчанського районного проводу ОУН (1945-1946), референт
СБ цього проводу (1947-03.1949). Загинув у сутичці з опергрупою
відділу 2-Н УМДБ. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 110.],
[Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 11. – Арк. 443.]
“Ключ”, “Ручай” (інші дані не встановлено) (? – 12.1949).
Член ОУН. Слідчий СБ (1947-1948), референт СБ Надвірнянського
районного проводу ОУН (1949). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 1. –
Арк. 82.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 10. – Арк. 79.]
Кобзан Роман Степанович – “Потап”, “Смертоносець”
(1923, смт. Єзупіль Тисменицького р-ну – 6.03.1945, с. Тязів Галицького р-ну). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Станиславівського районного проводу ОУН (1944),
референт СБ цього проводу (1944-03.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 52. –
Арк. 159.], [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
Ковальчук Михайло Андрійович – “Сірий”, “Сірко” (1910,
с. Олеша Тлумацького р-ну – 7.01.1950, с. Делева Тлумацького р-ну). Член ОУН. Бойовик СБ (1945-1947), комендант боївки
(бойовий референт) СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (1948-1949), субреферент СБ цього проводу (1949-01.1950). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н
УМДБ. [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. – С. 321.]
Комановський Орест Львович – “Клим”, “Орко”, “138”
(1918, с. Бортники Тлумацького р-ну – 29.04.1948, біля с. Буківна
Тлумацького р-ну). Член ОУН (1940). Працівник референтури СБ
Товмацького (Тлумацького) повітового, після реорганізації – надрайонного проводу ОУН (1944-1945), референт СБ Отинійського
районного проводу ОУН (1946-04.1948). Загинув, натрапивши
на засідку чекістсько-військової групи. Лицар Срібного хреста
заслуги (6.06.1948). [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 83.],
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 127.]
Кончаківський Петро Васильович – “Байрак”, “Ілько”,
“Нижчий”, “Скиба”, “Федір”, “Н-125”, “65”, “123” (1914, с. Рудники Миколаївського р-ну Львівської обл. – 9.07.1949, Вигод-
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ський р-н). Комендант УДП м. Болехів. Член ОУН (1944). В СБ
з 1944 р. Закінчив курси при окружній референтурі СБ (1944).
Слідчий референтури СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1945-1947), субреферент СБ цього проводу (194709.1948), референт СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (09.1948-07.1949), призначений до Головної референтури СБ ОУН. Загинув у сутичці з опергрупою Вигодського
РВ УМДБ біля г. Аршиця. Хорунжий (?), поручник СБ (16.08.1948).
[ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 11. – Арк. 30, 61.],
[Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 6101. – Арк. 61-62.]
“Корнієнко” (інші дані не встановлено) (? – 2.02.1946, біля
с. Довге Тисменицького р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ
Тисменицького районного проводу ОУН (1945-02.1946). Загинув
у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Літопис УПА. Основна
серія. – Т. 4. – С. 83.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. –
Арк. 241.]
“Корній” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Солотвинського районного проводу ОУН (1946). Тяжко поранений під час нападу боївки СБ на станицю ІБ в с. Жураки Солотвинського р-ну 9 травня
1946 р., перебував на лікуванні. Захоплений у полон опергрупою
відділу ББ УМВС 12 серпня 1946 р. в бункері у с. Перерісль Ланчинського р-ну. Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 253.]
Костишин Микола Іванович – “Боєвий”, “Шпіон” (1922,
с. Березівка Тисменицького р-ну – 15.10.1950, с. Крихівці Лисецького р-ну). Член ОУН. В СБ з 1944 р. Бойовик райбоївки СБ
(1944-1947), комендант боївки (бойовий референт) СБ Лисе
цького районного проводу ОУН (1948-08.1950), референт СБ
цього проводу (08.-10.1950). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 3. –
Т. 5. – Арк. 124-125.]
“Кубірка” (інші дані не встановлено) (1909, Богородчанський р-н – 04.1945, Богородчанський р-н). Член ОУН. Підрайонний (кущовий) інформатор СБ у Богородчанському р-ні (194404.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 74. – Арк. 325.]
Левицька Віра (Ольга) – “Дзвінка”, “Христя” (1925,
с. Бобрівники Монастириського р-ну Тернопільської обл. –
18.03.1950, біля с. Рафайлів Надвірнянського р-ну). Закінчила Станіславську гімназію та торговельну школу. Член ОУН.
Зв’язкова референтури Юнацтва Станиславівського повітового

627

проводу ОУН (1944), субреферент жіноцтва Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (1945), технічний референт СБ Надвірнянського надрайонного проводу ОУН (194603.1950). Загинула у сутичці з чекістсько-військовою групою
біля бункеру над п. Салатруциль. [Проданик Д. Шлях боротьби
Василя Сенчака-“Ворона”. – Літопис УПА. Серія “Події і люди”. –
Кн. 15. – Торонто-Львів: Літопис УПА, 2011. – С. 90.], [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 5. – Спр. 9427 П. – Арк. 38-39.]
“Левко” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Референт СБ Отинійського районного проводу ОУН (1949-1950). Подальша доля невідома. [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 22. – С. 1065.]
Лесів Василь Олександрович – “Борис”, “Гонтаренко”,
“Іван” (1923, с. Темирівці Галицького р-ну – ?). Член ОУН (1939).
В СБ з 1942 р. Референт СБ Галицького районного проводу ОУН
(1945-1948), провідник і водночас референт СБ Станиславівського районного проводу ОУН (08.1948-02.1949). Захоплений
у полон тяжко пораненим опергрупою відділу 2-Н УМДБ 28 лютого 1949 р. в лісі Стінка біля с. Колодіївка Станіславського р-ну.
Погодився на співпрацю з ворогом, приймав активну участь у
знищенні визвольного руху (агент-бойовик “Олесь”). Згодом
проживав у м. Луганськ. Подальша доля невідома. Хорунжий СБ
(16.08.1948). [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 7. – Арк. 119.]
Лисак Іван Антонович – “Левко” (1923, с. Залуква Гали
цького р-ну – ?). Член ОУН. Працівник референтури СБ Стани
славівського окружного проводу ОУН (1945). Подальша доля невідома. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 5. – Спр. 9427 П. – Арк. 69.]
Логаза Михайло Васильович – “Омелян” (1921, с. Підпечери Тисменицького р-ну – 25.11.1947, с. Підпечери). Член ОУН.
Слідчий референтури СБ Станиславівського районного проводу
ОУН. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 897.]
Лукань Григорій Дмитрович – “Клим”, “Нечай”, “144-б”
(1922, с. Старуня Богородчанського р-ну – 19.10.1948, біля
с. Зелена Надвірнянського р-ну). Член ОУН. Референт СБ
Надвірнянського районного проводу ОУН (1948). Загинув, натра
пивши на засідку чекістсько-військової групи. [Архів УСБУ ІФО. –
Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 11. – Арк. 426.]
Маґун Степан Михайлович – “Гарт” (1924, смт. Єзупіль
Тисменицького р-ну – 03.1945, с. Рошнів Тисменицького р-ну).
Член ОУН. Субреферент СБ Тисменицького районного проводу
ОУН (1944), референт СБ цього проводу (1945). Загинув у бунке-
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рі, оточеному військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 54. – Арк. 79.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
Мельник Василь – “Арсен”, “Нанашко”, “Сурмач” (бл. 1915,
м. Калуш – 3.01.1946, біля с. Черник Надвірнянського р-ну).
Адвокат. Член ОУН. Референт СБ Надвірнянського надрайонного проводу ОУН (1945-01.1946). Загинув у сутичці з військовими
НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 4. – Арк. 10.],
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 263.]
Мельничук Василь Дмитрович – “Остап”, “Б-505”, “В-75”,
“С-66”, “126” (1918, с. Крилос Галицького р-ну – 14.06.1951, Галицький р-н). Навчався у Львівському медінституті (1941-1943).
Член ОУН. В УПА з 1944 р. Фельдшер сотні “Стріла” куреня
“Дзвони” ТВ-22 “Чорний Ліс” (03.1945-12.1945). Переведений на
Коломийщину (12.1945). Бунчужний ТВ-21 “Гуцульщина” (194609.1948). В СБ з вересня 1948 р. Референт СБ Коломийського
надрайонного проводу ОУН (09.1948-1949), референт СБ Косівського надрайонного проводу ОУН (1950). Переведений на
Станиславівщину (літо 1950). Слідчий референтури СБ Стани
славівського надрайонного проводу ОУН, водночас керівник
пункту зв’язку Карпатського й Подільського крайових проводів
ОУН (1950-1951), референт СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (06.1951). Захоплений у полон агентурно-бойовою групою відділу 2-Н УМДБ 7 червня 1951 р. на пункті
зв’язку. Загинув при спробі втечі. Ст. вістун (?), булавний УПА (?).
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. – Арк. 267-268.], [ГДА СБУ. –
Ф. 65. – Спр. С-8707 (конверт). – Арк. 1.]
Микитюк Григорій Семенович – “Вітер”, “Мир” (1913, с. Комарів Галицького р-ну – 4.03.1949, біля с. Комарів). Член ОУН.
Слідчий референтури СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН (1944-03.1949). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. Вістун СБ (?). [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. –
С. 110.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 10. – Арк. 172.]
Монастирецький Михайло – “Ґонта” (бл. 1920, с. Манява
Богородчанського р-ну – 2005, смт. Солотвин Богородчанського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Солотвинського районного
проводу ОУН, комендант боївки (бойовий референт) СБ Надвірнянського надрайонного проводу ОУН. Захоплений у полон
хворим на тиф в криївці у 1945 р. Погодився на співпрацю з ворогом. Помилуваний радянською владою, проживав у смт. Солотвин. Помер. [Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака“Ворона”. – Літопис УПА. Серія “Події і люди”. – Кн. 15. – ТоронтоЛьвів: Літопис УПА, 2011. – С. 90.]
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Монастирецький Степан Іванович – “Орел”, “Роман”
(1922, с. Манява Богородчанського р-ну – 11.04.1952, біля
с. Маркова Солотвинського р-ну). Член ОУН. В СБ з 1944 р.
Бойовик райбоївки СБ (1944-1946), бойовик боївки СБ Стани
славівського окружного проводу ОУН (1947-1948), заступник
коменданта райбоївки СБ (1949-1951), референт пропаганди
Солотвинського районного проводу ОУН (11.1951-04.1952). Загинув у бункері під час сутички з опергрупою Солотвинського РВ
УМДБ в ур. Лисак. [Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака“Ворона”. – Літопис УПА. Серія “Події і люди”. – Кн. 15. – ТоронтоЛьвів: Літопис УПА, 2011. – С. 18.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110
(1954). – Спр. 2. – Т. 6. – Арк. 245.]
Монюк Дмитро Олексійович – “Крук” (1913, м. Тисмениця – 16.09.1946). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (19441945), комендант боївки (бойовий референт) СБ Тисменицького
районного проводу ОУН (1945-09.1946). Загинув у сутичці з че
кістсько-військовою групою. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 914.],
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 82.]
“Морозенко” (інші дані не встановлено) (? – 2.02.1946, біля
с. Довге Тисменицького р-ну). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ
(1944-1945), працівник референтури СБ Тисменицького районного проводу ОУН (1945-01.1946). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 241.], [ГДА
СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 206.]
“Морозенко” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН.
Кущовий інформатор СБ в Отинійському р-ні (1945-1946). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. –
Арк. 195.]
“Мусій”, “124-а” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член
ОУН. Працівник референтури СБ Станиславівського окружного
проводу ОУН (1947-1951). Ст. булавний СБ (?). Подальша доля
невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 6. –
Арк. 245.]
Нагорняк Михайло Васильович – “Ярема” (1923, с. Красна
Надвірнянського р-ну – 3.12.1947, с. Красна). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944-1945), комендант боївки (бойовий референт) СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1946-11.1947).
Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 11. – Арк. 449.]
Найдич Дмитро Васильович – “Кир”, “Чорнота”, “Шварно”, “145-а” (1921, с. Лани Галицького р-ну – 3.01.1952, с. Лани).
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Вояк УДП (09.1942-02.1944). В УПА з лютого 1944 р. Вояк, ройо
вий сотні “Різуна” (1944), чотовий сотні “Сірі” куреня “Скажені”
групи “Чорний Ліс” (11.1944-02.1945), чотовий сотні “Сірі” куреня “Дзвони” ТВ-22 “Чорний Ліс” (1945-1947). В СБ з осені 1947 р.
Працівник референтури СБ Станиславівського надрайонного
проводу ОУН (1947-весна 1948), референт СБ Ланчинського
районного проводу ОУН (1948), провідник цього проводу (194906.1951), провідник Станиславівського надрайонного проводу ОУН (06.-08.1951). Захоплений у полон агентурно-бойовою
групою відділу 2-Н УМДБ 5 серпня 1951 р. на пункті зв’язку.
Погодився на співпрацю з ворогом, але 17 вересня т.р. втік та
повернувся до підпілля. Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. Лицар Бронзового хреста бойової заслуги (?).
Ст. вістун (?), булавний (10.10.1945), ст. булавний (15.12.1946),
хорунжий УПА (14.10.1947). [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 4 (1959). –
Спр. 4. – Т. 3. – Арк. 2-6.]
Настасюк Микола Гнатович – “Волончук”, “Ромко”, “Чорновус” (1924, с. Білі Ослави Надвірнянського р-ну – 15.09.1951,
Яремчанський р-н). Член ОУН (1944). Бойовик райбоївки СБ
(1944-1946), комендант боївки (бойовий референт) СБ Яремчанського районного проводу ОУН (1947-1948), референт СБ
цього проводу (1949-09.1951). Загинув у сутичці з агентурнобойовою групою відділу 2-Н УМДБ на пункті зв’язку. [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 1. – Арк. 16.]
“Неплюй” (інші дані не встановлено) (? – 01.1945, с-ще Солотвин). Член ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ
Надвірнянського повітового проводу ОУН (1944-01.1945). Захоплений у полон військовими НКВС в січні 1945 р., повішений
у райцентрі Солотвин. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. –
Арк. 192.]
Николаєнко Лев – “Винниченко” (1916, м. Винники Львівської обл. – 24.01.1949, біля с. Грушка Отинійського р-ну). В УПА
з 1944 р. Бунчужний сотні “Залізні” (1945), бунчужний куреня
“Смертоносці” ТВ-22 “Чорний Ліс” (1946-1947). Технічний референт СБ Отинійського районного проводу ОУН (1947), провідник
цього проводу (1948-01.1949). Тяжко поранений під час сутички
з опергрупою Тлумацького РВ УМДБ, дострелився. Лицар Бронзового хреста бойової заслуги (14.10.1946). Вістун (?), булавний
(15.12.1946), ст. булавний УПА (?). [Літопис УПА. Основна серія. –
Т. 4. – С. 188.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 62. – Арк. 208.]
Олійник Василь Михайлович – “Іскра”, “Петро” (1916,
с. Липівка Тисменицького р-ну – 14.07.1947, с. Липівка). Член
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ОУН. Референт СБ Тисменицького районного проводу ОУН
(1946-07.1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 83.]
“Оля” (інші дані не встановлено) (? – 16.02.1946, с. Грушка
Отинійського р-ну). Член ОУН. Працівник референтури СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН. Оточена в
криївці чекістсько-військовою групою, застрелилася. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 194.]
Онищук Дмитро Васильович – “Гарт”, “Хвиля” (1902,
с. Петрилів Тлумацького р-ну – осінь 1948). Член ОУН. Технічний
референт СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу
ОУН. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 922.]
“Орлик” (інші дані не встановлено) (? – 10.03.1949, біля
с. Сілець Жовтневого р-ну). Вояк УПА (1944-1947). Член ОУН.
Технічний референт СБ Галицького районного проводу ОУН
(1948-03.1949). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н
УМДБ на пункті зв’язку. Вістун УПА (?). [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 110.], [Архів ЦДВР. – Ф. 12. – Арк. 13.]
“Остап” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН
(1945). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 80. – Арк. 91.]
Остапович Григорій Матвійович – “Гриць”, “Непорадний”
(1923, смт. Єзупіль Тисменицького р-ну – 30.09.1949, с. Лани
Жовтневого р-ну). Член ОУН. Референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН (1949). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. – С. 240.]
Пагулич Дмитро Васильович – “Вир”, “Святослав” (1925,
с. Колодіївка Тисменицького р-ну – 28.02.1949, с. Колодіївка).
Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944-1946), субреферент СБ
Станиславівського районного проводу ОУН (1947-1948), суб
референт СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН
(1948-02.1949). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. Вістун СБ (?). [Реабілітовані історією. У 27-и томах. ІваноФранківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 925.], [Літопис
УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 110.]
“Палій” (інші дані не встановлено) (? – 7.08.1945, с. Горохолина Богородчанського р-ну). Член ОУН. Секретар референтури
СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1945). Загинув
у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 47. – Арк. 192.]
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Панюк Прокіп Васильович – “Влодко”, “Хорт” (1922, с. Заріччя Надвірнянського р-ну – 11.11.1951, с. Заріччя). Член ОУН.
В УПА з 1944 р. Вояк сотні “?” куреня “Бескид” ТВ-22 “Чорний
Ліс” (1945-1947). Бойовик райбоївки СБ (1947-1949), комендант
боївки (бойовий референт) СБ Яремчанського районного проводу ОУН (1949-11.1951). Загинув у сутичці з опергрупою відділу
2-Н УМДБ. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 926.]
Паращук Степан Якович – “Ігор” (1920, с. Микитинці (тепер
у скл. м. Івано-Франківськ) – 7.01.1947, с. Микитинці Стані
славського р-ну). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944-1945),
субреферент СБ Станиславівського районного проводу ОУН
(1946-01.1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 11. – Арк. 437.]
Платко Микола Якович – “Степан” (1923, с. Дора (тепер у
скл. м. Яремче) – 18.03.1949, біля с. Луг Яремчанського р-ну).
Член ОУН. В СБ з 1944 р. Слідчий референтури СБ Яремчанського районного проводу ОУН. Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 10. –
Арк. 214.]
“Помста” (інші дані не встановлено) (? – 19.12.1945, с. Дов
ге Тисменицького р-ну). Член ОУН. Референт СБ Тисменицького
районного проводу ОУН (1945). Загинув у сутичці з військовими
НКВС. [Андрухів І., Гаврилюк С. – Тисмениця. – Івано-Франківськ:
Лілея-НВ, 2008. – С. 406-407.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 51. – Арк. 376.]
“Помста” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН
(1946-04.1947). Самоусунувся від виконання своїх посадових
обов’язків. Подальша доля невідома. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. –
Спр. 6445. – Арк. 30.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 28. –
Арк. 243.]
Попадинець Танасій Юрійович – “Олесь”, “Черник” (1918,
с. Павлівка Тисменицького р-ну – 9.04.1950, біля с. Ганнусівка
Жовтневого р-ну). Член ОУН (1944). Референт СБ Станиславівського районного проводу ОУН (1949-04.1950). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ – Ф. 2-Н. – Оп. 60
(1953). – Спр. 3. – Т. 5. – Арк. 17.]
Поцюрко Іван Григорович – “Нечай” (30.12.1921, с. Печенія Золочівського р-ну Львівської обл. – 4.03.1949, біля с. Комарів Галицького р-ну). Вояк укр. народної міліції у м. Львові (1941).
Член ОУН. Технічний працівник референтури СБ Станиславів-

633

ського надрайонного проводу ОУН. Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. Ст. вістун СБ (?). [Літопис УПА. Основ
на серія. – Т. 7. – С. 109.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). –
Спр. 10. – Арк. 172.]
П’яста Антон Романович – “Аскольд” (1924, с. Клузів Тисменицького р-ну – 23.02.1946, с. Клузів). Член ОУН. Бойовик
райбоївки СБ (1944-1945), комендант боївки (бойовий референт) СБ Станиславівського районного проводу ОУН (194502.1946). Тяжко поранений під час сутички з чекістсько-військовою групою, через безвихідне становище дострелився. [ГДА
СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 342.]
Ребрик Дмитро Антонович – “Лиман” (18.09.1921, с. Ямни
ця Тисменицького р-ну – 13.09.2006, м. Львів). Член ОУН. Охоронець референтури СБ Станиславівського обласного проводу
ОУН (1944), слідчий референтури СБ Станиславівського повітового, після реорганізації – надрайонного проводу ОУН (12.194406.1945), слідчий референтури СБ Карпатського крайового
проводу ОУН (1945-10.1946). Захоплений у полон пораненим
чекістсько-військовою групою 21 жовтня 1946 р. в с. Нижній
Вербіж Печеніжинського р-ну. Погодився на співпрацю з ворогом та включений до скл. агентурно-бойової групи відділу 2-Н
УМДБ (агент-бойовик “Орест”) (1946-1949). Не був засуджений.
Проживав у мм. Чернівці та Львів. Помер. [ГДА СБУ. – Ф. 65. –
Спр. С-7443. – Арк. 75-77.]
“Рибак” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Працівник референтури СБ Станиславівського окружного проводу (1944-01.1945). Відсторонений від виконання обов’язків
(01.1945). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 372. – Т. 23. – Арк. 99.]
Римар Дмитро Миколайович – “Ластівка” (1923, с. Тисменичани Надвірнянського р-ну – 24.07.1950, с. Тисменичани). Член
ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1945-1950), референт СБ Лисе
цького районного проводу ОУН (05.-07.1950). Загинув у сутичці з
опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 938.]
Рогів Дмитро Васильович – “Зуб” (1922, с. Манява Богородчанського р-ну – 6.08.1955, с. Манява). Член ОУН (1942). В
СБ з 1943 р. Бойовик боївки СБ Солотвинського районного проводу ОУН (1943-1946), комендант боївки СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1947-1949), керівник пункту зв’язку
Карпатського крайового проводу ОУН (1950-1954). Загинув у
сутичці з оперативно-військовою групою. [Проданик Д. Шлях бо-
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ротьби Василя Сенчака-“Ворона”. – Літопис УПА. Серія “Події і
люди”. – Кн. 15. – Торонто-Львів: Літопис УПА, 2011. – С. 18.]
Романів Андрій Полікарпович – “Лев”, “Сергій” (1917,
с. Грабівка Калуського р-ну – 1.02.1948, біля с. Глибоке Богородчанського р-ну). Ройовий, чотовий сотні “Змії” куреня “Підкарпатський” ТВ-22 “Чорний Ліс” (1945-1946). Комендант боївки
(бойовий референт) СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1946-01.1948). Загинув у бункері під час сутички з че
кістсько-військовою групою в Чорному лісі. Ст. вістун (?), булавний (10.10.1945), ст. булавний УПА (10.05.1947). [Літопис УПА.
Нова серія. – Т. 22. – С. 238.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 62. – Арк. 209.]
Романюк Дмитро Федорович – “Вовк” (1922, с. Лоєва
Надвірнянського р-ну – 26.06.1947, с. Пасічна Надвірнянського р-ну). Член ОУН (1941). Служив у Бавдінсті (1941-1942). Вояк
УДП у м. Львові (1943). Комендант боївки (бойовий референт)
СБ Надвірнянського районного проводу ОУН (1944-09.1946),
референт СБ цього проводу (09.1946-06.1947). Загинув у сутичці з опергрупою Надвірнянського РВ УМДБ. [Архів УСБУ ІФО. –
Ф. 4. – Спр. 6101. – Арк. 82.]
Савчук Михайло Дмитрович – “Балемба”, “Чиж”, “Ч-36”,
“136-б” (1923, с. Дора (тепер у скл. м. Яремче) – 13.02.1951,
Чорний ліс). Вояк УДП (1941-1944). Член ОУН. В СБ з 1944 р.
Бойовик райбоївки СБ (1944-1946), комендант боївки (бойовий
референт) СБ Лисецького районного проводу ОУН (1947-1948),
референт СБ Богородчанського районного проводу ОУН (19481949), референт СБ Станиславівського надрайонного проводу
ОУН (1950-02.1951). Загинув у бункері під час сутички з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 31006. –
Т. 4. – Арк. 168.], [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 6445. – Арк. 24.],
[Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 30768. – Арк. 201.]
Свидерський Володимир – “Бурий”, “Бурлак” (1910, м. Тернопіль – 6.04.1945, с. Лесівка Богородчанського р-ну). Член ОУН.
Комендант боївки (бойовий референт) СБ Станиславівського повітового, після реорганізації – надрайонного проводу ОУН (194404.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. –
Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 7. – Арк. 17 зв.]
Семенів Василь – “Козак” (бл. 1920, с. Братківці Тисменицького р-ну – 16.07.1945, с. Забережжя Лисецького р-ну).
Член ОУН. Референт СБ Лисецького районного проводу ОУН
(1944), комендант боївки (бойовий референт) СБ Станиславівського надрайонного проводу ОУН (1945), референт СБ цього
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проводу (06.-07.1945). Поранений під час сутички із спецвідділом УНКВС, дострелився з власного пістолета. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 200.]
Сенчак Василь Степанович – “Ворон”, “Орленко” (29.11.
1921, с. Раковець Богородчанського р-ну – 19.08.1951, Чорний
ліс). Член ОУН (1939). Вояк УДП, закінчив підстаршинську школу УДП у м. Львові (1942-05.1943). В СБ з літа 1943 р. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Солотвинського районного
проводу ОУН (літо 1943-1944). Перебував на Закерзонні (19451947). Референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН
(1948-06.1951), референт СБ Станиславівського надрайонного
проводу ОУН (06.-08.1951). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака“Ворона”. – Літопис УПА. Серія “Події і люди”. – Кн. 15. – ТоронтоЛьвів: Літопис УПА, 2011. – 128 с.]
Сенько Дмитро Костянтинович – “Максим” (1924, с. Ямни
ця Тисменицького р-ну – 1.02.1948, біля с. Глибоке Богородчанського р-ну). Навчався у Станіславській гімназії. Вояк УДП (19411944). Член ОУН. В СБ з 1944 р. Бойовик боївки СБ Станиславівського повітового, після реорганізації – надрайонного проводу
ОУН (1944-1946), технічний референт СБ Богородчанського
районного проводу ОУН (1946-01.1948). Загинув у бункері, оточеному чекістсько-військовою групою в Чорному лісі. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 9. – Арк. 49.], [Літопис УПА. Нова серія. –
Т. 22. – С. 238.]
Синенко Іван Павлович – “Грицько”, “Зелений”, “Ох”,
“Сум”, “Яр”, “122” (1921, с. Дорогів Галицького р-ну – 18.09.1948,
біля с. Мужилів Підгаєцького р-ну Тернопільської обл.). Член ОУН
(1939). В СБ з 1942 р. Закінчив курси СБ (1942), пр. “М” (1944).
Працівник СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (19421943), референт СБ цього проводу (10.1943-1946), субреферент
СБ Карпатського крайового проводу ОУН (1947). Відсторонений
від виконання обов’язків крайовим референтом СБ КК “Митарем” терміном на 1 рік. Перебував на лікуванні через тяжке поранення. Після проходження тижневих курсів А/В, переведений
на Тернопільщину (08.1948). Референт СБ Подільського крайо
вого проводу ОУН (08.-09.1948). Загинув у сутичці з чекістськовійськовою групою. Поручник (?), сотник СБ (16.08.1948).
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 85. – Арк. 350.], [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 7. – Арк. 116.]
Скрентович Іван Антонович – “Зенко”, “Мирон”, “Морозенко”, “135-б” (1921, с. Залуква Галицького р-ну – 20.09.1950,
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біля с. Милування Тисменицького р-ну). Член ОУН. Служив у Бавдінсті в м. Львові (1942-1943). В УНС з 1943 р. Вояк УПА на Львівщині. Повернувся на Станиславівщину через хворобу (05.1944).
Охоронець референта СБ Станиславівського окружного проводу “Яра” (1944-1946), референт СБ Солотвинського районного
проводу ОУН (1947-1948), працівник референтури СБ Стани
славівського надрайонного проводу (1948-07.1949), референт
СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН
(07.1949-09.1950). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н
УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. – Арк. 250.]
Стадник Михайло Дмитрович – “Андрій”, “Юра” (1922,
с. Підпечери Тисменицького р-ну – 14.01.1946, с. Підпечери).
Член ОУН. Слідчий СБ (1944-1945), субреферент СБ Станиславівського районного проводу ОУН (1945), референт СБ цього проводу (1945-01.1946). Загинув у сутичці з військовими НКВС на
прис. Кугутівка. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 175.]
Сташко Іван Васильович – “Гук”, “Г-40”, “Я-14” (10.08.1922,
с. Підгір’я Богородчанського р-ну – 19.06.1952, м. Станіслав). В
УПА з травня 1944 р. Вояк сотні “Вершника” куреня “Смертоносці”
групи “Чорний Ліс” (05.1944-02.1945). Член ОУН. Бойовик боїв
ки СБ Богородчанського районного проводу ОУН (02.-08.1945),
станичний ОУН с. Ляхівці (08.1945-04.1948), кущовий ОУН у Богородчанському р-ні (04.1948-05.1950), референт СБ Богородчанського районного проводу ОУН (05.1950-08.1951). Захоплений
у полон агентурно-бойовою групою відділу 2-Н УМДБ 18 серпня
1951 р. на пункті зв’язку в Чорному лісі. Військовим трибуналом
Прикарпатського військового округу 28 лютого 1952 р. засуджений до ВМП. Розстріляний у Станіславській в’язниці. [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 4. – Спр. 31006. – Т. 1. – Арк. 25.]
Стефурак Микола Юрійович – “Бистрий”, “Левко”, “Летун”, “139” (1923, с. Тисменичани Надвірнянського р-ну –
19.03.1950, біля с. Зелена Надвірнянського р-ну). Закінчив гімназію та навчався у Львівському університеті. Член ОУН. В СБ
з 1943 р. Референт СБ Товмацького (Тлумацького) районного
проводу ОУН (1946-10.1949), субреферент СБ Надвірнянського
надрайонного проводу ОУН (1949-03.1950). Загинув у сутичці з
опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. –
Т. 23. – Арк. 418.]
“Стріла” (інші дані не встановлено) (? – 14.02.1946, с. Угорники Отинійського р-ну). Член ОУН. Кущовий інформатор СБ в
Отинійському р-ні (1945-02.1946). Поранений під час сутички з
опергрупою Отинійського РВ УНКВС, дострелився. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 195.]
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Сулятицький Мирослав Володимирович – “Кривоніс”,
“Петро”, “Спартак”, “226” (27.09.1921, с. Середній Березів Косівського р-ну – 11.01.1948, с. Митків Заставнівського р-ну Чернівецької обл.). Закінчив гімназію. Член ОУН. Закінчив курси СБ
(1944). Районний референт СБ у Коломийській окрузі ОУН (1944).
Переведений на Станиславівщину. Референт СБ Надвірнянського повітового, після реорганізації – надрайонного проводу ОУН
(1944-1945). Переведений на Буковину (1945). Референт СБ Буковинського окружного проводу ОУН (09.1945-01.1948). Загинув
у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ Чернівецької обл. Лицар Срібного хреста заслуги (12.06.1948) та Бронзового хреста бойової заслуги (1.11.1947). Ст. булавний (?), хорунжий СБ
(23.10.1948). [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 5. – Спр. 9474 П. – Арк. 69-70.]
Твердохліб Микола Дмитрович – “Грім”, “Музика”, “Петро”,
“Північ”, “ОР-4”, “24”, “311”, “401”, “090” (1911, с. Петрилів Тлумацького р-ну – 17.05.1954, біля с. Зелена Надвірнянського р-ну).
Закінчив Станіславську гімназію та торговельну школу. Член ОУН
(1936). Закінчив школу підхорунжих польської армії. Перебував
на еміграції, навчався у розвідшколі Абверу (1939-1941). Після
початку німецько-радянської війни повернувся до України. Член
Станиславівського обласного проводу ОУН (1941-1944). Інструктор і командир сотні старшинської школи “Олені” (02.-04.1944),
командир ВО-4 “Говерля” УПА-Захід (1944-1949). Військовий референт Карпатського крайового проводу ОУН (12.1944-1949),
організаційний референт цього проводу (1947-06.1949), референт СБ цього проводу (06.1949-05.1954), в.о. провідника цього
проводу (1952-05.1954). Загинув у бункері під час сутички з опергрупою відділу 2-Н УКДБ на схилі г. Березовачка. Лицар Бронзового хреста бойової заслуги (14.01.1945). Хорунжий (1.10.1944),
сотник (15.04.1945), майор УПА (15.02.1946). [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 372. – Т. 84. – Арк. 127-132.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110
(1954). – Спр. 2. – Т. 8. – Арк. 377-378.]
“Тиміш” (інші дані не встановлено) (? – 23.08.1945, с. Тумир
Жовтневого р-ну). Член ОУН. Референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН (1945). Загинув у сутичці з опергрупою Жовтневого РВ УНКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 54. – Арк. 45.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 81. – Арк. 317.]
Томин Ярослав Степанович (Семенович) – “Вир”, “Вік
тор” (1924, с. Княгинин (тепер у скл. м. Івано-Франківськ) – ?).
Член ОУН (1941). В СБ з 1945 р. Слідчий СБ (1945), технічний
референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН (194504.1946), референт СБ Надвірнянського районного проводу ОУН
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(04.-09.1946), референт СБ Надвірнянського надрайонного проводу ОУН (09.1946-05.1948), субреферент СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (05.1948-04.1949). Захоплений у полон опергрупою відділу 2-Н УМДБ 6 квітня 1949 р.
в с. Угринів Долішний Станіславського р-ну. Погодився на спів
працю з ворогом (агент-бойовик “Крук”). Подальша доля невідома. Ст. булавний (?), хорунжий СБ (16.08.1948). [Архів УСБУ
ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 3. – Арк. 147.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 372. – Т. 7. – Арк. 118.]
Тугай Василь Дмитрович – “Мирон” (1924, с. Олеша Тлумацького р-ну – 13.02.1946, біля с. Олеша). Член ОУН. Технічний референт СБ Товмацького (Тлумацького) районного проводу ОУН (1945-02.1946). Застрелився в бункері, оточеному че
кістсько-військовою групою, в лісі Городище. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 241.], [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 51. – Арк. 371.]
Тугай Іван Дмитрович – “Грізний” (1912, с. Олеша Тлума
цького р-ну – 15.10.1948, с. Петрилів Тлумацького р-ну). Член
ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Товмацького
(Тлумацького) районного проводу ОУН (1946-10.1948). Загинув у
сутичці з чекістсько-військовою групою. [Реабілітовані історією.
У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 962.]
Фанина Микола Васильович – “Тютюнник” (1923, с. Іваниківка Богородчанського р-ну – 17.01.1945, с. Іваниківка). Член
ОУН. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Лисецького район
ного проводу ОУН (1944-01.1945). Загинув у сутичці з військовими
НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
Федоришин Василь – “Вир”, “Гонта” (1924, с. Пасічна Надвірнянського р-ну – 1945). Член ОУН. Слідчий СБ (1944), технічний референт СБ Надвірнянського районного проводу ОУН
(1944-1945). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою.
[Архів УСБУ ІФО. – Ф. 5. – Спр. 9872 П. – Арк. 28 зв.]
Харків Петро Олексійович – “Харченко” (1927, м. Тисмениця – 3.01.1950, с. Дубівці (за іншими даними – біля с. Водники)
Жовтневого р-ну). Закінчив Станіславську торговельну школу.
Член Юнацтва ОУН. Член ОУН. В СБ з 1945 р. Бойовик боївки СБ
Тисменицького районного проводу ОУН (1945-1947), районний
інформатор СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу
ОУН (1948-01.1950). Загинув у сутичці з опергрупою відділу 2-Н
УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 58. – Арк. 86.], [Літопис
УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 189.]

639

Харюк Василь Дмитрович – “Ромко” (1922, с. Красна Надвірнянського р-ну – 3.12.1947, с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1947). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 32603. – Т. 11. – Арк. 442.]
Хоптюк Василь Миколайович – “Бурлака” (1923, с. Жураки Богородчанського р-ну – 19.10.1948, біля с. Зелена Надвірнянського р-ну). Член ОУН. Бойовик боївки СБ Солотвинського
районного проводу ОУН (1944-1945), субреферент СБ Надвірнянського районного проводу ОУН (1945-10.1948). Загинув у
сутичці з чекістсько-військовою групою в ур. Підбрідська. [Архів
УСБУ ІФО. – Ф. 5. – Спр. 9872 П. – Арк. 27.], [Проданик Д. Шлях
боротьби Василя Сенчака-“Ворона”. – Літопис УПА. Серія “Події і
люди”. – Кн. 15. – Торонто-Львів: Літопис УПА, 2011. – С. 17.]
Чабан Григорій Юрійович – “Спартак”, “Тирса” (1918,
с. Клубівці Тисменицького р-ну – 7.11.1946, Стрийський р-н
Дрогобицької обл.). Закінчив Станіславську гімназію. Член ОУН.
Референт СБ Станиславівського міського проводу ОУН (19431945), технічний референт СБ Карпатського крайового проводу ОУН (1945-11.1946). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Архів УСБУ ІФО. – Ф. 4. – Спр. 6445. – Арк. 174.],
[ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 7. – Арк. 14 зв.]
Черепаха Михайло Васильович – “Чердаш”, “Юра” (1920,
смт. Єзупіль Тисменицького р-ну – 5.03.1945, с. Тязів Гали
цького р-ну). Член ОУН. Референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН (1944-03.1945). Загинув у сутичці з
військовими НКВС. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 3. – С. 241.]
“Чорній” (інші дані не встановлено) (? – 26.04.1946, с. Ляцьке Шляхецьке Тисменицького р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ Богородчанського районного проводу ОУН (194504.1946). Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою.
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 257.]
Чуйко Петро Йосипович – “Вітер” (1916, с. Семиківці
(тепер у скл. с. Тустань Галицького р-ну) – 17.08.1948, с. Семиківці Жовтневого р-ну). Член ОУН. Кущовий інформатор СБ у
Жовтневому р-ні. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою. [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська
обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 977.]
Шеванюк Василь Андрійович – “Залізний”, “Сатурн”,
“Слід”, “202-Г”, “667” (1916, с. Пилява Тиврівського р-ну Він
ницької обл. – 3.04.1950, м. Стрий Дрогобицької обл.). Закінчив гірничо-механічний інститут. Слідчий кримінальної поліції в
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мм. Запоріжжя та Вінниця. Член ОУН (1944). В СБ з 1944 р. Слідчий референтури СБ Станиславівського окружного проводу ОУН
(1944-1945), слідчий з особливо важливих справ референтури
СБ Карпатського крайового проводу ОУН (1945-1947), референт
СБ Дрогобицького окружного проводу ОУН (1948-1949), референт СБ крайового проводу “Москва” (Волинь). Загинув у сутичці
з чекістсько-військовою групою. Хорунжий (16.07.1946), сотник
СБ (16.08.1948). [Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака“Ворона”. – Літопис УПА. Серія “Події і люди”. – Кн. 15. – ТоронтоЛьвів: Літопис УПА, 2011. – С. 19-20.]
Шевчук Іван Васильович – “Лиман”, “Шпак” (1918, с. Де
лієве Галицького р-ну – 5.02.1948, біля с. Тумир Жовтневого р-ну). Член ОУН. Технічний референт СБ Жовтневого (Єзупільського) районного проводу ОУН (1946-02.1948). Тяжко поранений під час сутички з чекістсько-військовою групою, в момент
прориву з оточеного бункера. Щоб не потрапити живим до рук
ворога, дострелив себе. [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. –
С. 181-183.], [Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У 2-х томах. – Кн. друга … – С. 978.]
Штогрин Костянтин Миколайович – “Славний” (1921,
м. Тисмениця – 23.02.1945, с. Пшеничники Тисменицького р-ну).
Член ОУН. Комендант Л-групи СБ Тисменицького районного
проводу ОУН (1944-02.1945). Загинув у сутичці з військовими
НКВС. [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 22. – С. 61.]
Юркевич Володимир Степанович – “Залізняк”, “Славич” (1924, м. Надвірна – 22.03.1947, с. Перерісль Ланчинського р-ну). Член ОУН. Субреферент СБ Ланчинського районного
проводу ОУН. Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою.
[Реабілітовані історією. У 27-и томах. Івано-Франківська обл.: У
2-х томах. – Кн. друга … – С. 983.]
Юрків Олексій Федорович – “Карпо” (1920, с. Забережжя Богородчанського р-ну – 23.10.1949, с. Забережжя). Член
ОУН. Господарчий референт Лисецького районного проводу
ОУН (1944), господарчий субреферент цього проводу (11.19441945), субреферент СБ цього проводу (1945-1947), організаційний референт цього проводу (1948-10.1949). Загинув у сутичці з
опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 49. – Арк. 285.], [Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. – С. 254.]
Юрцуняк Василь Михайлович – “Гарт”, “Мельник”, “Ригус”, “Юрковецький” (1925, с. Підпечери Тисменицького р-ну –
29.11.1950, біля с. Колодіївка Станіславського р-ну). Член ОУН
(1944). Бойовик райбоївки СБ (1945-04.1950), референт СБ
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Станиславівського районного проводу ОУН (1950). Загинув у
сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ в лісі Стінка. [ГДА СБУ –
Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 3. – Т. 5. – Арк. 142, 164.]
Юрчишин Олексій Васильович – “Бирич”, “Хміль” (1923,
с. Темирівці Галицького р-ну – 28.02.1949, біля с. Колодіївка
Станіславського р-ну). Навчався у Станіславській гімназії. Член
ОУН. В СБ з 1944 р. Бойовик боївки СБ Галицького районного проводу ОУН (1944-1945), референт СБ Станиславівського
районного проводу ОУН (1946-08.1948), референт СБ Стани
славівського надрайонного проводу ОУН (08.1948-02.1949).
Загинув у сутичці з чекістсько-військовою групою в лісі Стінка.
Ст. вістун СБ (?). [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 109.],
[Літопис УПА. Нова серія. – Т. 7. – С. 109.]
Яковішак Михайло Іванович – “Грім” (1923, с. Красна
Надвірнянського р-ну – 15.08.1951, біля с. Камінне Ланчинського р-ну). Член ОУН. Бойовик боївки СБ Надвірнянського
надрайонного проводу ОУН (1945-1948), референт СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1949-08.1951). Загинув у сутичці
з агентурно-бойовою групою відділу 2-Н УМДБ на пункті зв’язку.
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. – Арк. 272.]
Янишевський Михайло Іванович – “Вихор”, “Місько”,
“Яструб” (14.02.1927, с. Жураки Богородчанського р-ну –
22.02.1952, біля с. Дзвиняч Солотвинського р-ну). Член ОУН. В
СБ з 1944 р. Бойовик райбоївки СБ (1944-1946), бойовик боївки СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1947-1948),
комендант райбоївки СБ (1949-06.1951), референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН (06.1951-02.1952). Загинув у
бункері під час сутички з опергрупою відділу 2-Н УМДБ в ур. Хубена. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. – Арк. 276.]
Янишевський Петро Іванович – “Василь”, “Вихор” (1920,
с. Жураки Богородчанського р-ну – 3.01.1946, біля с. Черник
Надвірнянського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН (1945), референт СБ Надвірнянського районного проводу ОУН (1945-01.1946). Загинув у сутичці з військовими НКВС в ур. Кедринець. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 80. – Арк. 263.], [ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28
(1960). – Спр. 4. – Арк. 10.]
Янишин Юрій Дмитрович – “Ар”, “Дрозд”, “Ромб”, “Шах”,
“Р-61”, “122-а” (1919, с. Старі Скоморохи Галицького р-ну –
16.09.1949, біля с. Стара Гута Солотвинського р-ну). Служив у
Червоній армії (1940). Член ОУН (1939). В СБ з 1944 р. Закінчив
курси при окружній референтурі СБ (1944). Слідчий референту-
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ри СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1944-1945),
референт СБ Товмацького (Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (1945-1946), референт СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (весна 1947-1949), субреферент СБ Карпатського крайового проводу ОУН (03.-09.1949). Загинув у сутичці
з чекістсько-військовою групою на схилі г. Ріпна. Поручник СБ
(16.08.1948). [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 85. – Арк. 348.],
[ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 7. – Арк. 117.]
“Яр” (інші дані не встановлено) (1917 – 08.1945, Богородчанський р-н). В УНС з 1943 р. Вояк куреня “Благого” групи “Чорний Ліс” (1944). В СБ з 1945 р. Комендант боївки (бойовий референт) СБ Богородчанського районного проводу ОУН (1945).
Загинув у бункері, оточеному військовими НКВС. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 74. – Арк. 325.]
“Яр” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Заступник коменданта боївки СБ Товмацького (Тлумацького) районного
проводу ОУН (1945-1946). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. –
Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 405.]
“Ярема” (інші дані не встановлено) (? – 8.04.1945, с. Майдан Солотвинського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Солотвинського районного проводу ОУН (1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 47. – Арк. 192.]
“Ярема” (інші дані не встановлено) (? – 1945). Член ОУН.
Референт СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1945).
Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 72. – Арк. 265.]
Яремин Дмитро Васильович – “Бурлака” (1925, смт. Ланчин Надвірнянського р-ну – 1.07.1945, біля с. Майдан Горішний
Ланчинського р-ну). Член ОУН. Районний інформатор СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1944-06.1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 51. –
Арк. 313.]
Ярицький Степан Дмитрович – “Дорош”, “Кармелюк”,
“Крамаренко”, “140” (1922, с. Семиківці (тепер у скл. с. Тустань Галицького р-ну) – 20.03.1951, біля с. Поплавники Більшів
цівського р-ну). В УПА з весни 1944 р. Вояк сотні “Різуна”
(1944), ройовий (1944), чотовий сотні “Сірі” куреня “Скажені”
групи “Чорний Ліс” (11.1944-02.1945), чотовий сотні “Сірі” куреня “Дзвони” (1945), командир сотні “Звірі” куреня “Смертоносці” ТВ-22 “Чорний Ліс” (1946-1947). Провідник Тисмени
цького районного проводу ОУН, водночас референт СБ цього
проводу (1947-1948), організаційний референт Товмацького
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(Тлумацького) надрайонного проводу ОУН (1949-03.1951), референт СБ цього проводу (10.1950-03.1951). Загинув у сутичці
з агентурно-бойовою групою відділу 2-Н УМДБ. Лицар Бронзового хреста бойової заслуги (14.10.1946). Ст. вістун (?), булавний (10.10.1945), ст. булавний (15.12.1946), хорунжий УПА
(14.10.1947). [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56. – Арк. 258.]
“Ярослав” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН.
Технічний референт СБ Станиславівського районного проводу
ОУН (1945-1946). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 376. – Т. 51. – Арк. 343.]
“Ярослав” (інші дані не встановлено) (? – ?). Член ОУН. Працівник референтури СБ Солотвинського районного проводу ОУН
(1945). Подальша доля невідома. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. –
Т. 57. – Арк. 30.]
“Ярослав” (інші дані не встановлено) (? – 19.10.1945, с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну). Член ОУН. Референт СБ Ланчинського районного проводу ОУН (1945). Загинув у сутичці з військовими НКВС. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. – Арк. 352.]
Яськів Василь Григорович – “Іскра” (1922, с. Блюдники Галицького р-ну – 16.01.1949, біля с. Блюдники). Член ОУН. Бойовик
райбоївки СБ (1944-1946), субреферент СБ Галицького район
ного проводу ОУН (1947-01.1949). Загинув у сутичці з опергрупою Галицького РВ УМДБ. Лицар Бронзового хреста заслуги
(12.06.1948). [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 60. – Арк. 259-261.],
[ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 28 (1960). – Спр. 10. – Арк. 74.]
Яськів Микола Григорович – “Морозенко”, “Славко”, “Тарас”
(1922, с. Блюдники Галицького р-ну – 27.01.1950, райцентр Лисець). Член ОУН. Бойовик райбоївки СБ (1944), комендант боївки
(бойовий референт) СБ Галицького районного проводу ОУН (1945),
районний інформатор СБ Лисецького районного проводу ОУН
(1945-01.1950). Захоплений у полон тяжко пораненим під час сутички з опергрупою відділу 2-Н УМДБ в с. Крихівці Лисецького р-ну.
Помер у районному шпиталі. [ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 57. –
Арк. 303.], [Літопис УПА. Основна серія. – Т. 4. – С. 189.]
Ящук Іван Миколайович – “Грубий”, “Юрко” (1918, с. Хрип
лин (тепер у скл. м. Івано-Франківськ) – 3.01.1952, с. Лани
Жовтневого р-ну). Бойовик боївки СБ Станиславівського окружного проводу ОУН (1944-1951), референт СБ Лисецького районного проводу ОУН (06.-08.1951). Захоплений у полон агентурно-бойовою групою відділу 2-Н УМДБ 24 липня 1951 р. на пункті
зв’язку. 16 вересня т.р. втік та повернувся до підпілля. Загинув
у сутичці з опергрупою відділу 2-Н УМДБ. [ГДА СБУ. – Ф. 13. –
Спр. 372. – Т. 56. – Арк. 276.]
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Окружний референт СБ
Станиславівщини
пор. Юрій Янишин-“Шах”

Окружний референт СБ
Станиславівщини
пор. Юрій Янишин-“Шах”
(посмертне фото)

Окружний референт СБ
Станиславівщини
хор. Степан Гаврилюк-“Жар”

Окружний субреферент СБ
Станиславівщини
Василь Бойчук-“Пісня”
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Надрайонний референт СБ
Станиславівщини
Василь Борисюк-“Аркас”

Надрайонний референт СБ
Станиславівщини
Василь Сенчак-“Ворон”

Надрайонний референт СБ
Станиславівщини
пор. Прокіп Духович-“Дар”, “Петро”

Надрайонний референт СБ
Тлумаччини
пор. Петро Кончаківський-“Нижчий”
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Надрайонний референт СБ
Тлумаччини
хор. Степан Ярицький“Крамаренко”

Надрайонний референт СБ
Надвірнянщини
сотн. Лука Гринішак-“Довбуш”

Надрайонний референт СБ
Надвірнянщини
хор. Мирослав Сулятицький“Петро”

Технічний працівник
надрайонної референтури СБ
Станиславівщини
Михайло Гупало-“Бурий”
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Районний референт СБ
Лисеччини
Іван Гаргат-“Липкевич”

Районний референт СБ
Лисеччини
Микола Костишин-“Шпіон”

Районний референт СБ
Богородчанщини
Іван Сташко-“Гук”

Районний референт СБ
Солотвинщини
Василь Гуменяк-“Сталь”

Районний референт СБ
Солотвинщини
Михайло Янишевський-“Місько”,
“Яструб”

Районний референт СБ
Ланчинеччини
хор. Дмитро Найдич-“Шварно”

Районний референт СБ
Ланчинеччини
Михайло Бойчук-“Партизан”

Районний референт СБ
Надвірнянщини
Дмитро Романюк-“Вовк”
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Районний референт СБ
Надвірнянщини
Григорій Лукань-“Клим”, “Нечай”

Районний субреферент СБ
Солотвинщини
Микола Букатюк-“Славич”

Районний субреферент СБ
Ланчинеччини
Володимир Юркевич-“Славич”

Районний субреферент СБ
Надвірнянщини
Василь Хоптюк-“Бурлака”

650

Комендант окружної боївки СБ
Станиславівщини
Дмитро Рогів-“Зуб”

Комендант райбоївки (рай. реф.) СБ
Яремчанщини
Микола Настасюк-“Ромко”
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Комендант райбоївки СБ
Яремчанщини
Прокіп Панюк-“Хорт”

Заступник коменданта
райбоївки СБ Солотвинщини
Степан Монастирецький-“Орел”

Надрайонний технічний референт
СБ Станиславівщини
Ніна Вівчаренко-“Божена”

Машиністка надрайонної
референтури СБ Надвірнянщини
Ганна Попович-“Ружа”
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Зліва направо: 1) Іван Ящук-“Грубий”, 2) “Лісовик”, 3) “Ярий”,
4) Степан Гаврилюк-“Жар”, 5) “Вітер”, 6) “Непорадний”

Зліва направо стоять: 1) Пантелеймон Орнат,
2) Олексій Юрчишин-“Хміль”, 3) Іван Рега;
сидять: 4) Іван Скрентович-“Морозенко”, 5) Олекса Ільків-“Карпо”

653

Зліва направо: 1) Антон Брикалюк-“Богдан”, 2) Іван Бідочко-“Остап”,
3) Михайло Семочко-“Чорний”, 4) Йосип Сенько-“Крук”

Зліва направо: 1) Іван Курилюк-“Гармаш”, 2) Іван Сташко-“Гук”,
3) Іван Ребрик-“Тарас”, 4) Михайло Романюк-“Степан”
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Зліва направо: 1) Адам Найбеккер-“Верховинець”,
2) Степан Монастирецький-“Орел”, 3) Василь Гуменяк-“Рибак”,
4) Василь Хоптюк-“Бурлака”, 5) Михайло Янишевський-“Яструб”

Зліва направо: 1) Юрій Струк-“Чорноус”, 2) Прокіп Панюк-“Хорт”,
3) Микола Дудзяний-“Гора”
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ІНДЕКС
Комплексний індекс охоплює основні реалії предметно-тематичного покажчика, а також особові й географічні назви у текстах, вступній статті, примітках та додатках. Індекс побудований
за принципом абетки, наскрізно. На початку подані цифроніми та
скорочені (за першими літерами) псевда.
Індекс складений за такими загальними засадами: повністю збережено правопис оригіналу; різні написання власних назв
та адміністративна приналежність населених пунктів подано
за перехресним принципом: Майдан, с. Солотвинського р-ну.
Див. Міжгір’я, с. Богородчанського р-ну; “Шах”, окр. реф. СБ.
Див. Янишин Юрій Дмитрович; вказано сучасні назви населених
пунктів, при цьому колишні назви представлені у дужках: Липівка
(Ляцьке Шляхецьке), с. Тисменицького р-ну.
Населені пункти представлені за належністю до районів згідно сучасного адміністративно-територіального поділу України,
із зазначенням області, окрім населених пунктів Івано-Франківської області: с. Рудники Миколаївського р-ну Львівської обл.;
с. Довге Тисменицького р-ну.
Географічні назви в індексі мають географічні терміни (хут. –
хутір, с. – село, м. – місто тощо) та територіальні одиниці (р-н –
район, обл. – область тощо).
При псевдах неідентифікованих осіб зазначено посади, чини
і інше у разі наявності інформації про них.
“0-32”. Див. Гаврилюк Степан
Данилович
“090”. Див. Твердохліб Микола
Дмитрович
“122”. Див. Синенко Іван
Павлович
“122-а”. Див. Янишин Юрій
Дмитрович
“123”. Див. Кончаківський
Петро Васильович
“124”, з окр. реф. СБ 210
“124-а”. Див. “Мусій” (“124-а”)
“125”. Див. “Віра” (“125”)
“126”. Див. Мельничук Василь
Дмитрович
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“126”, з надр. реф. СБ 198,
204, 214, 217, 366, 368, 371,
563, 574, 575
“128”, слід. СБ 240, 241, 243,
300, 584
“130”, слід. СБ 564, 565
“132”, слід. СБ 581
“132-б”. Див. Духович Прокіп
Омелянович
“132-У”. Див. Вівчаренко Ніна
Василівна
“135-б”. Див. Скрентович Іван
Антонович
“136”, слід. СБ 542, 543
“136-б”. Див. Савчук Михайло
Дмитрович

“137-б”. Див. Гаврилюк Степан
Данилович
“138”. Див. Комановський
Орест Львович
“139”. Див. Стефурак Микола
Юрійович
“140”. Див. Ярицький Степан
Дмитрович
“140”, слід. СБ 298
“141”. Див. Волощук Павло
Михайлович
“141”, слід. СБ 544
“142”, слід. СБ 244, 401-409,
411-413, 415-423, 454
“142-б”. Див. Гринішак Лука
Михайлович
“142-Уа”. Див. Абрам’юк Ольга
Василівна
“143”. Див. Клюба Михайло
Олексійович
“144-б”. Див. Лукань Григорій
Дмитрович
“145-а”. Див. Найдич Дмитро
Васильович
“145-г”. Див. Волощук Ярослав
Васильович
“150”, слід. СБ 397, 425, 428,
430, 436-440
“152”, слід. СБ 373, 375, 377,
378, 380, 382, 384, 386, 388,
390, 392, 394, 395, 399
“154”, слід. СБ 221, 223, 227,
230, 232, 234, 236
“156”. Див. Гринішак Лука
Михайлович
“2-2”. Див. Духович Прокіп
Омелянович
“202-Г”. Див. Шеванюк Василь
Андрійович
“22”, відтинок (терен). Див.
ОУН, Станиславівський ОП
“226”. Див. Сулятицький
Мирослав Володимирович

“24”. Див. Твердохліб Микола
Дмитрович
“254”. Див. Духович Прокіп
Омелянович
“311”. Див. Твердохліб Микола
Дмитрович
“401”. Див. Твердохліб Микола
Дмитрович
“43”, терен. Див. ОУН,
Станиславівський ОП
“65”. Див. Кончаківський Петро
Васильович
“667”. Див. Шеванюк Василь
Андрійович
А
“А”, д. Див. “Аскольд”, рай. тех.
реф. СБ
“А-137”, слід. СБ 533-538, 573
“А-143”, слід. СБ 273
Абрам’юк Василь Олексійович
(“Лев”) 612
Абрам’юк Ольга Василівна
(“Бараболька”, “Оксана”,
“142-Уа”) 612
Адамович Стах 103
Алексєєв, дільн. РВ УНКВС/
УМВС, ком. б-ки 73, 102
Амброзяк Василь с. Гната 287
Амброзяк Василь с. Дмитра 288
Амброзяк Василь с. Стефана 288
Амброзяк Дмитро с. Николи
(Миколи) 288
Амброзяк Доня д. Николи
(Миколи) 288
Амброзяк Михайло с. Дмитра 287
Амброзяк Михайло с. Петра
(1907) 288
Амброзяк Михайло с. Петра
(1925) 283
Амброзяк Федір, заар. 294
Амброзяк Юрко с. Дмитра 288
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Амброзяк Юрко с. Николи
(Миколи) 287
Америка, передм. м.
Тисмениця 126, 441, 442
Ананчук Марія д. Николи
(Миколи) 577
“Ангела”, проп. б-ка 82
Андрейчук, “істребок” 429
Андрейчук Іван Федорович
(“Вихор”) 511
Андріїв Василь с. Ів. 479
Андріїв Василь с. Петра
(“Олег”) 479
Андріїв Дмитро с. Анни, заар. 290
Андрій, кол. стр., а/б 72
“Андрій”. Див. Клюба Михайло
Олексійович
“Андрій”, рай. тех. реф. СБ
105, 518, 519, 612
“Андрій”, слід. СБ, рай. реф.
СБ. Див. Стадник Михайло
Дмитрович
Андрійців Анастасія (“Оксана”)
119
Андрусишин Анна ж. Івана 265
Андрусишин Варвара ж. Івана
302-304, 315
Андрусишин Василь 303
Андрусишин Дмитро с. Петра
262
Андрусишин Іван с. Василя
301-303
Андрусишин Михайлина
д. Івана (“Мірта”) 508
Андрусишин Михайло с. Андрія
327
Андрусишин Палагна ж. Василя
114
Андрусишин Теодор 265
Андрусишин Юрко с. Дмитра 262
Андрусяк Василь Васильович
(“Різун”) 53, 72, 76, 78, 216,
247, 255, 282, 283, 374, 541
Андрухів І. 633
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Анна, служ. 364
“Анничка”, надр. маш. СБ.
Див. Волощук Ярослава
Йосипівна
“Антипко”, стр. УПА, вий. з
пов., провокат. 298
Антонівка, с. Тлумацького р-ну
50, 87, 462-464, 469, 471473, 495, 498, 499
Антонівка, с. Товмацького р-ну.
Див. Антонівка, с.
Тлумацького р-ну
Анусій Ксеня 189
“Аня”, а/в УНКДБ, заар. СБ.
Див. Чорномаз Мирослава
Арбейкін, к-н 191
“Ар”. Див. Янишин Юрій
Дмитрович
“Аркас”, надр. реф. СБ.
Див. Борисюк Василь
Михайлович
“Арсен”. Див. Мельник Василь
Арсенич Микола, шеф СБ ОУН,
ген. 31, 39
Артас Марія ж. Михайла, заар.
249
“Артем”, стан., зах. у полон.
Див. Белей Стах
Артим Розалія д. Степана 479
Артус Федір 272
“Архип”, б-к СБ. Див. Рарик
Іван с. Романа
Аршиця, г. 627
“Аскольд”, б-к, ком. б-ки СБ.
Див. П’яста Антон Романович
“Аскольд”, рай. тех. реф. СБ
171, 191, 612, 613
Атаманюк Дмитро с. Михайла
470
Атаманюк Павло с. Михайла 470
Б
“Б”, атентат. 203
“Б”, ком. СКВ 203

“Б”, надр. тех. реф. СБ 211
“Б”, підп. 191
“Б”, сотня (вд.). Див. “Богуна”,
сотня
“Б”, чот. 525
“Б-125”, слід. СБ 211, 213
“Б-139”, слід. СБ 503, 505-512
“Б-505”. Див. Мельничук
Василь Дмитрович
Бабельський Дмитро, заар. 376
Бабельський Олекса, заар. 376
Бабельський Семен 382
Бабин Середний, с.
Войнилівського р-ну.
Див. Середній Бабин, с.
Калуського р-ну
Бабинець Василь с. Якова 363
Бабинський, ком. б-ки УНКДБ
274
Бабій Анна, заар. 395
Бабій В. 29, 37
Бабій Василь 361
Бабій Василь (1914), заар. 444
Бабій Параска ж. Івана 291
Бабій Федір с. Дмитра 343
Бабійчук Василь, злов. 427
Бабійчук Іван, злов. 427
Бабінець Яків с. Івана, з ДВК 353
Бабче, с. Богородчанського
р-ну 46, 124, 201, 620
Бабче, с. Солотвинського
р-ну. Див. Бабче, с.
Богородчанського р-ну
Баб’юк Іван с. Федора (“Огірок”)
541
Баб’янка, с. Коломийського р-ну
105
Баб’янка, с. Отинійського р-ну.
Див. Баб’янка, с.
Коломийського р-ну
Багатюк Юстина, член жін.
сітки, заар. 571
Багрій Василь, з с. Медуха
396, 397

Багрій Василь с. Дмитра 343
Базанюк Іван с. Базя 306
Базилів Анна ж. Олекси 242
Базилів Василь с. Андрія 242
Базиляк Іван, з с. Пороги 559
“Байда”, рай. реф. проп., заар.
СБ 74, 302, 303
“Байда”, стр. стан., зах. у полон
111
“Байда”, стр. УПА, зах. у полон
93
Байдюк Олексій Михайлович
(“Вернигора”) 549
“Байрак”. Див. Кончаківський
Петро Васильович
“Байрак”, б-к СБ (8) 533, 543
Бакун Петро, крамар 430
Балабан Василь с. Гаврила,
гол. с/р, заар. 336
Балагура, гол. РВК 582
Балан Гринь 166
Баланда Дмитро 429
Балацко Василь (“Верхо
винець”) 207, 608, 613
Балацко Іван Дмитрович
(“Пластун”) 329, 364, 608, 613
“Балемба”, ком. б-ки, рай.
реф. СБ, надр. реф. СБ. Див.
Савчук Михайло Дмитрович
Бандерівці (бандеровці) 47,
49, 56, 57, 60, 67, 69, 79, 96,
98, 103, 106, 130, 145, 159,
163, 184, 202, 245, 252, 260,
266, 271, 273, 276, 287, 289,
294, 298, 299, 302, 305, 308,
309, 313, 315, 327, 329, 332,
333, 337, 339, 343, 344, 350,
351, 357, 379, 388-391, 404,
415, 428, 429, 435, 436, 443,
449, 457-463, 465-467, 472,
474, 475, 485, 493, 523, 530,
545, 555, 556, 558, 561, 564,
570, 578, 579, 588
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Бандурак Никола (Микола)
с. Дмитра, гол. с/р 259
Бандьов Степан, заар. 493
Барабаш Іван с. Михайла, б.
підр. юнак, заар. 143, 348
Барабаш Михайло с. Николи
(Миколи), заар. 143, 348
“Бараболька”. Див. Абрам’юк
Ольга Василівна
Баранецька Катерина, стан. 389
Баранецький Володимир 64
Баранецький Михайло 64
Баранецький Осип (1908) 496
Баранов, ком. б-ки РВ УНКВС,
мол. л-нт 184, 187, 197, 541
Баранович Анастасія 127
Бардзій Михайло, заар. 557
Бардюк Василь 429
Барока Микола 235
Барчук Василь (1916), вивез. 542
Барчук Григорій (1890), вивез. 542
Барчук Іван с. Івана 542
Барчук Іван с. Николи [Миколи]
(1904) 529
Барчук Іван с. Николи [Миколи]
(1941) 529
Барчук Іван с. Олекси 542
Барчук Марія д. Николи
(Миколи) 529
Барчук Михайло с. Василя 542
Барчук Параска (1924), вивез. 542
Басараб Доня, заар. 434
Басараб Ірена 188
Басараб Михайло 446
Басараб Михайло, злов. 434
Басюк (“Степовий”) 255
Басюк Варвара д. Михайла 255
Басюк Варвара д. Онофрія
(“Маруся”) 255
Басюк Василь с. Івана 260
Басюк Дарія д. Онофрія, заар. 255
Басюк Пилип с. Івана 260
Баюрчак Анна (1921) 519
Бега Петро, дільн. РВ УНКВС 423
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Беговський Василь (1913), заар.
399
Беговський Василь (1914), заар.
411
Бегош Пилип 194
Бедіж Палагна ж. Петра 488
Безпалов, слід. РВ УНКДБ, нач.
РВ УНКВС 99, 327, 329, 351,
364
Безрукий Степан с. Семена,
заар. 222
Безтільний Дмитро 166
Белей Василь, зголош., “істребок”
67, 78, 94, 97, 99, 107, 133
Белей Василь с. Дмитра, заар.
282
Белей Михайло, з с. Кремидів
404
Белей Михайло с. Дмитра 288
Белей Никола (Микола) с.
Василя 291
Белей Стах (“Артем”) 97
Бельбас Марина 434
Бендери, прис. с. Манява
Богородчанського р-ну 554
Бережниця, с. Калуського р-ну
623
“Береза”, стр. 164
“Береза”, схід. 159, 192, 504
Березина, кол. пол. колонія у
Ланчинському р-ні 46
Березів Середній, с. Яблунів
ського р-ну. Див. Середній
Березів, с. Косівського р-ну
Березівка (Хом’яків), с.
Тисменицького р-ну 82, 89,
96, 100, 107, 117, 126, 143,
150, 280-282, 284, 287, 290,
293, 294, 627
Березовачка, г. 638
Березови (Баня, Вижній,
Нижній, Середній), сс.
Яблунівського (тепер
Косівського) р-ну 201, 590

“Беркут”, підп., зах. у полон 93
“Беркут”, пров. СКВ 71
“Беркут”, стр. 466
Берладин Василь с. Петра 487
Берладин Параска д. Івана 488
Берладин Петро Данилович
(“Зелений”) 159, 192, 504, 508
Берчак Іван 202
Берчик Іван 64, 65
“Бескид”, кур. 619, 620, 623, 633
Бзовач, г. 582
Бибик Петро 99
“Бирич”, рай. реф. СБ, надр.
реф. СБ, ст. віст. Див.
Юрчишин Олексій Васильович
“Бистрий”. Див. Стефурак
Микола Юрійович
“Бистрий”, б-к СБ (8) 533, 543
“Бистриця”, кущ. сан., заар.
Див. Сіроман Параска
Бистриця (Надвірнянська,
Солотвинська), р. 69, 74,
128, 201, 245-248, 268, 290,
301, 544, 583
Бистриця (Рафайлів, Рафай
лова), с. Надвірнянського р-ну
46, 90, 110, 117, 575, 581
Биструхін Г. 28, 32, 36, 40
Битків (Битьків), с.
Надвірнянського р-ну 48,
91, 110, 111, 149, 201, 578
Бишів, с. Галицького р-ну 92,
93, 98, 133, 135, 139, 140,
387, 388, 393-395, 397, 398,
414, 423
Бишів, с. Жовтневого р-ну. Див.
Бишів, с. Галицького р-ну
“Бігун”, ком. б-ки СБ. Див.
Голіней Федір Федорович
Бідочко Іван 406
Бідочко Іван Олексійович [Гри
горович] (“Остап”) 613, 654
Бідочко Марина, заар. 434

Бідочко Омелян, злов. 434
Бідочко Онофрій 130
Бідочко Ярослав, з с. Рошнів 433
Бійне, ур. 612
Білан Степан 94
“Білий”, б-к, зах. у полон 91
“Білий”, стр. кущ. 443
Білі Ослави, с. Надвірнян
ського р-ну 47, 60, 70, 99,
101, 114-118, 148, 199, 203,
215, 216, 584, 585, 590, 592,
593, 595, 596, 614, 622, 631
Білі Ослави, с. Яремчанського
р-ну. Див. Білі Ослави, с.
Надвірнянського р-ну
Білобровка Михайло, заар. 398
Білозорина, г. 111
Білозорина, прис. с. Пнів
(тепер с.) Надвірнянського
р-ну 110, 201, 579, 582, 583
Біловус Петро, дільн. РВ УМВС
115
Білоскірка Марія д. Івана, заар.
221, 222
Білоус Михайло (“Грізний”)
563, 565
Білоус Параска 110
Білуник Федір с. Івана 529
Білусяк Роман, “істребок” 550
Більшівцівський (Більшовецький,
Большовецький) [тепер у скл.
Галицького р-ну], р-н 375,
625, 643
Більшовики (большевики) 4552, 55-75, 77-79, 82, 83, 86109, 111-118, 120-152, 156172, 175-203, 207-213, 216,
218-222, 224-249, 251-258,
260-264, 266-285, 287-295,
297-329, 331-336, 338-407,
409-416, 419, 420, 422, 424,
426-455, 457-504, 506-508,
510, 511, 513-521, 523, 524,
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526-545, 547-561, 563, 565,
567-569, 571-575, 577-586,
588-596
“Благий”, кол. б-к, “істребок”,
а/б. Див. Данилів Никола
[Микола]
“Благий”, стан. 266, 267, 273
“Благий”, стр. кущ., зах.
у полон. Див. Гавриляк
Михайло с. Якова
“Благого”, кур. 74, 316, 342,
347, 643
“Блакитний”, кол. проп. ООП
(23), зах. у полон 70, 96
“Блакитний”, стр. УПА, зах. у
полон 107, 128
“Блакитного”, б-ка 458
Блуди, ліс 394
Блюдники, с. Галицького р-ну
58, 63, 67, 71, 127, 139, 227,
231, 233, 242, 644
Бобик Дмитро, заар. 324
Бобик Йосип Іванович
(“Залізний”) 613
“Бобика”, сотня 559
Бобрівники, с. Коропецького
р-ну Тернопільської обл.
Див. Бобрівники, с.
Монастириського р-ну
Тернопільської обл.
Бобрівники, с. Монасти
риського р-ну Тернопіль
ської обл. 162, 472, 627
Богатирев Олексій Карпович,
к-н 568
“Богдан”, б-к СБ (2). Див.
Герега Василь с. Николи
[Миколи]
“Богдан”, б-к СБ (2), ком. б-ки
СБ. Див. Брикалюк Антон
Семенович
“Богдан”, пов./надр. реф. СБ
606, 613
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“Богдан”, стан. 229, 230
“Богдан”, стр. УПА 117
“Богдан” (“Варна”), окр.
субреф. СБ 613
Богович Василь Васильович
(“Кармелюк”) 613
Боговський Степан 399
Богородичин, с. Коломий
ського р-ну 48, 60, 89, 133,
160, 184, 187, 194, 516
Богородичин, с. Отинійського
р-ну. Див. Богородичин, с.
Коломийського р-ну
Богородичинський, ліс 48
Богородчани, смт. 50, 56, 59,
62, 63, 65, 74, 99, 109, 124,
146, 162, 164, 305-316, 318325, 327-329, 331-336, 338355, 358-360, 362-370, 545,
560, 604
Богородчанський
(Богородчани), р-н 50, 53,
55, 56, 58-60, 62, 73, 74, 78,
90, 103, 107, 108, 113, 121,
125, 132, 133, 137, 142, 143,
146, 148, 151, 154, 159, 161169, 207, 208, 301, 305, 307,
308, 313, 314, 318, 320-323,
326, 333, 335, 336, 338, 340,
342, 343, 347, 349, 351, 352,
354-359, 361, 363, 365, 367,
369, 604, 605, 613, 615-620,
624, 627-630, 632, 634-637,
639-643
Богородчанський (ч. 4),
РП ОУН. Див. ОУН,
Богородчанський РП
Богородчанщина 113, 207,
208, 354, 356, 358, 648
Богославець Марія, заар. 141
Богославець Микола 102
Богославець Никола (Микола)
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Богославець Стефа, заар. 141
Богрівка (Бугрівка), с.
Богородчанського р-ну 46,
87, 88, 208, 559
“Богун”, б-к НОП 171
“Богун”, сот. 116, 158, 192, 196
“Богун”, стан. Див. Чабан Нестор
“Богуна”, сотня (вд.) 93, 96,
136, 149, 186, 196, 197, 444,
464, 468, 525, 539, 568
“Богуна”, чота 83
Бода Іван, заар. 399
Боднарів, с. Галицького р-ну.
Див. Боднарів, с. Калуського
р-ну
Боднарів, с. Калуського р-ну
66, 71, 90, 95, 96, 101, 126,
219, 227
Боднарівка, ліс 100
Боднарук Марія 133
Боднарчук Михайло (1926),
заар. 483
Боднарчук Пилип, заар. 238
Боднарчук Степан, з с. Жураки
552
Боднарчук Юстина, з с.
Богрівка 88
Боднарчук Юстина, з с. Липа 483
Боднарчук Явдоха (1911) 473
“Боєвий”, ком. б-ки СБ, рай.
реф. СБ. Див. Костишин
Микола Іванович
“Божена”, надр. тех. реф.
СБ. Див. Вівчаренко Ніна
Василівна
Боженюк Василина д. Петра 589
Бойки, прис. с. Манява Бого
родчанського р-ну 553, 554
“Бойко”, кол. чот., ком. б-ки
УНКВС/УНКДБ. Див. Стель
махович Олекса с. Івана
Бойко Дмитро, з с. Саджава 359
Бойко Марія, з с. Петрилів 481

Бойко Осип, дезер. УПА, заар.
105
Бойко Параска, заар. 484
Бойко Федор (Федір), заар. 324
Бойчук Анна, з м. Тисмениця 442
Бойчук Анна д. Ів., кут. 273
Бойчук Василина, стан. 108
Бойчук Василь с. Матія 492
Бойчук Василь Петрович (“Пісня”,
“Степан”) 607, 614, 645
Бойчук Дмитро, заар. 93
Бойчук Зіновій 34, 42
Бойчук Іван (“Василенко”) 190
Бойчук Іван Дмитрович
(“Горбатий”) 614
Бойчук Іван Михайлович
(“Журба”) 614
Бойчук Ірина ж. Миколи 314
Бойчук Марія, з с. Микуличин
70, 108
Бойчук Марія д. Осипа (“Уляна”)
249
Бойчук Матвій с. Василя 315
Бойчук Микола, вивез. 273
Бойчук Михайло, “істребок”,
заар. 496
Бойчук Михайло Іванович
(“Зенко”) 607, 614
Бойчук Михайло Миколайович
(“Партизан”) 610, 614, 649
Бойчук Павлина (“Ореля”) 86,
550, 551
Бойчук Семен с. Олекси 118
Бойчук Явдоха, з с. Луг 589
Болехів, м. 627
Больнов Петро Андрієвич
(Андрійович), стар. лейт. 569
Бомба Антін с. Ант. 364
Бордакевич Андрій, з с.
Братишів 491
Бордакевич Василь с. Григора
487
Бордакевич Дмитро с. Олекси,
стр., зах. у полон 491, 493

663

Бордакевич Марія ж. Андрія 491
“Борис”. Див. Лесів Василь
Олександрович
“Борис”, стан., зах. у полон.
Див. Воробчак Осип
Борис Василь с. Федора 267
Борис Марія 266
Борис Михайло (“Карий”) 266,
267, 273
Борис Михайло с. Григора 487
Борисюк Анна, з м. Тисмениця
442
Борисюк Василь Михайлович
(“Аркас”, “Орест”) 212, 606,
614, 646
Борисюк Ірина, з м. Тисмениця
441, 442
Борищак Дмитро с. Івана 365,
366, 368
Борищак Іван с. Михайла 365
Бородайкевич Марія д. Олени
472
Бортники, с. Отинійського р-ну.
Див. Бортники, с. Тлума
цького р-ну
Бортники, с. Тлумацького р-ну
60, 65, 87, 127, 133, 139,
158, 160, 178, 183, 184, 187,
188, 192, 194, 195, 516, 527,
542, 613, 626
“Босий”, б-к СБ (5). Див. Гусак
Петро Михайлович
Боски, с. (прис.) Товмацького
р-ну (тепер у скл. с. Вікняни
Тлумацького р-ну) 48, 58,
160, 191, 193
Босович Анна 238
Босович Анна д. Олекси, заар.
238
Босович Гнат с. Петра, заар. 238
Босович Дмитро с. Пилипа 237
Босович Марія 238
Босович Олександр (“Шпак”) 226
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Босович Петро с. Семена 238
Ботчержук Гнат 56
Бочкур Василь с. Івана, заар. 314
“Боян”, стр. УПА 258
Бражук Михайло, госп. 400
Бражук Михайло (1919), заар. 400
Братишів, с. Тлумацького р-ну
50, 56, 57, 60, 65, 87, 122,
164, 189, 462-464, 469, 471476, 489-492, 498-500, 618
Братишів, с. Товмацького р-ну.
Див. Братишів, с. Тлума
цького р-ну
Братів, ліс 91, 465
Братківський, ліс 117
Братківці, с. Лисецького р-ну.
Див. Братківці, с. Тисмени
цького р-ну
Братківці, с. Тисменицького
р-ну 63, 74, 94, 96, 117, 126,
130, 136, 149, 150, 281, 289,
290, 294, 491, 635
Братчук Іван с. Олекси, заар. 219
Братчук Теодор с. Олени 134
“Брехун”, б-к СБ (7) 122
Брикалюк Антон Семенович
(“Богдан”) 615, 654
Бринь, с. Галицького р-ну 121,
219, 227, 619
Бровенко, прац., нач. РВ
УНКВС 209, 297
Брошнів, с. Перегінського р-ну.
Див. Брошнів, с. Рожнятів
ського р-ну
Брошнів, с. Рожнятів
ського р-ну 72
Бубна Микола 433
Бубон, г. 553
Буга Марія, з с. Довге 451
Буга Михайло 453
Буга Осип, з с. Довге 451
Буга Петро, з с. Довге 451
Буграк Михайло с. Степана 48

Бугрівка (Богрівка), с. Солотвин
ського р-ну. Див. Богрівка, с.
Богородчанського р-ну
Будзак Марія д. Івана 577
Будзановський, госп. з
с. Олеша 461
Будзин, с. Тлумацького р-ну
48, 49, 58, 60, 88, 135, 458,
459, 465-467, 477, 479, 501
Будзин, с. Товмацького р-ну.
Див. Будзин, с.
Тлумацького р-ну
Будняк Микола, злов. 429
Буздиган Василь, злов. 434
“Бузьок”, стр. УПА, вий. з пов.
165, 192
Бузяк Михайло, “істребок” 79
Буйлов, о/у, нач. РВ УНКДБ
351, 357, 364
“Буйний”, б-к СБ 117
“Буй-Тур”, рой. УПА 161
“Бук”, б-к СБ (9) 122
Букатюк Микола Михайлович
(“Славич”) 120, 615, 650
Буківна, с. Тлумацького р-ну
67, 70, 87, 101, 117, 132,
136, 138, 166, 171, 428, 432,
434, 457, 471-475, 486, 487,
494, 615, 622, 626
Буківна, с. Товмацького р-ну.
Див. Буківна, с.
Тлумацького р-ну
Буковина 638
Буковина, верх (хр.) 588
Буковина, ліс 74, 314, 319
Буковинський окр. провід ОУН.
Див. ОУН, Буковинський
окр. провід
Бургард Іван с. Антона 370
Бурдин Степан Іванович
(“Шрам”) 151
“Буревій”, б-к СБ. Див.
Капущак Дмитро с. Івана

“Бурий”, ком. пов. б-ки
СБ. Див. Свидерський
Володимир
“Бурий”, сот. інстр. УПА, тех.
прац. НР СБ, віст., бул. Див.
Гупало Михайло Михайлович
“Бурий”, стр. УПА 220
Бурин Михайло, заар. 412
Буркун Антонина д. Олекси 241
Буркун Марія д. Олекси 222, 241
Буркун Олекса с. Дмитра 242
Буркун Текля ж. Олекси 241
“Бурлак”, ком. пов. б-ки
СБ. Див. Свидерський
Володимир
“Бурлака”, б-к СБ (7) 122
“Бурлака”, б-к СБ (9), рай.
субреф. СБ. Див. Хоптюк
Василь Миколайович
“Бурлака”, ком. надр. б-ки
(пов. Л-гр.) СБ 148, 480, 615
“Бурлака”, рай. інф. СБ. Див.
Яремин Дмитро Васильович
Бурлака Степан 162
“Бурун”, надр. тех. реф. СБ 615
Бурштин, райцентр. Див.
Бурштин, м.
Бурштин, м. 231
Бурштинський (Бурштин)
[тепер у скл. Галицького
р-ну], р-н 125, 231
“Буря”, б-к СБ (8) 122
“Буря”, рай. тех. реф. СБ 615
Бутенко, рай. прокур. 89, 516
Бухтівець (Бухтивець), прис.
с. Пасічна (тепер с. Букове)
Надвірнянського р-ну 70, 90,
91, 110, 120, 202, 578, 625
Бучацький Микола 34, 42
Бучач, м. Тернопільської обл. 464
Бучаччина 49, 73
Бушкалик, прис. с. Нижнів
(тепер с.) Тлумацького р-ну
463
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В
“В”, вишк. КОП КК. Див. Ники
форчин Микола Микитович
“В”, інф. СБ 201
“В”, ком. сот. (вд.) 149, 568, 573
“В”, окр. пров. Див. Хміль
Михайло Васильович
“В”, підп. 191
“В”, сотня 125, 533-535, 573
“В”, чл. місц. пров. 569
“В”, чота 523, 570
“В-75”. Див. Мельничук Василь
Дмитрович
“В-133”, слід. СБ 576, 577,
579, 583
“В-135”, слід. СБ 546, 548,
549, 551, 556, 558
“В-141”, слід. СБ 280, 281,
283, 284, 286, 288, 452
“В-155”, слід. СБ 219, 225, 226
В.М., гром. 180, 181
Вадюк Никола (Микола)
с. Ілька 595
Вальнюк Никола (Микола)
с. Николи (Миколи) 262
Ванджура Антось 590
Ванджура Никола (Микола)
с. Івана 595
Ванджура Федір с. Николи
(Миколи) 595
Ваня, “істребок” 92
“Ваня” (“Ванька”), б-к СБ (10)
123, 563
Вардзарук Л. (Лук’ян) 612
“Варна”, окр. субреф. СБ. Див.
“Богдан” (“Варна”)
Варнава Іван, “істребок”, заар.
408, 411
Варнава Михайло 396
“Вартовий”, вишк. КОП КК.
Див. Никифорчин Микола
Микитович
Варшава, м. (Польща) 556
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“Василенко”, стан., зах. у полон,
гол. с/р. Див. Бойчук Іван
Василенчук Дмитро (1895) 526
Василик Марія д. Федора 285
Василик Михайло с. Гриня 285
Василик Никола (Микола)
с. Федора 285
Василик Петро с. Михайла 285
Василина, зв’язк. з с. Пороги 559
Василишин Гафія, заар. 524
Василишин Катерина, заар. 524
Василишин Лука 114
Василишин Марія д. Михайла 267
Василишин Настя д. Ол., кут. 273
Василишин Олекса, вий. з пов.
284
Василів Іван с. Михайла 330
“Василь”. Див. Гаргат Іван
Онуфрійович
“Василь”. Див. Янишевський
Петро Іванович
Васильчук Василь с. Михайла,
заар. 221
Васильчук Ілля с. Олекси,
“істребок” 222
Васильчук Олекса с. Степана,
“істребок” 222
Василюк Іван, заар. 165, 192
Василюк Марія ж. Степана 316
Василюк Микола с. Юрка, с/о 53
Василюк Юрко с. Василя 370
“Васька”, стан. шеф кур’єр.
Див. Хлібкевич Василь
с. Михайла
“Васька”, стр. 150, 151
Ватилів Михайло, з с. Борт
ники 527
Вацеба, “істребок” 280
Вацеба Варвара 67
Вацеба Гнат с. Петра 67
Вацеба Тома 67
Вацик Василина 68
Ведєнєєв Д. 28, 32, 36, 40

Велесниця Долішня (Нижня), с.
Ланчинського р-ну. Див.
Нижня Велесниця, с.
Коломийського р-ну
“Великан”, кущ. (8), зах. у
полон 190, 526
Веляник Дмитро с. Павла 267
Веляник Михайло с. Петра 257
Вербіж Нижній, с. Печеніжин
ського р-ну. Див. Нижній
Вербіж, с. Коломийського р-ну
Вербіцька Віра, заар. 412
Вербняк, гол. РВК 114, 135,
136, 465, 491, 494
“Вербовий”, підп., зах. у полон,
провокат. Див. Мельник
Яким с. Анни
Вербовський Стах 187
Веретко Анна ж. Василя 273
Веретко Софія д. Романа, кут.,
заар. 258
Веркалець Михайло с. Дмитра
555
“Вернигора”, стан., кущ.,
рай. орг. реф. Див. Байдюк
Олексій Михайлович
Верства Марія 176
Вертипорох Дмитро, симп. 590
Вертипорох Никола (Микола) 590
Вертипорох Олекса, чл. ОУН 590
Верхній Майдан (Майдан
Горішний), с. Надвірнянського
р-ну 32, 40, 48, 50, 66, 109,
123, 198, 216, 563, 566-568,
618, 619, 640, 643, 644
“Верховина”, крип. Див. ОУН,
Надвірнянський надр-н
“Верховинець”, б-к СБ (9).
Див. Найбеккер Адам
“Верховинець”, рай. реф. СБ.
Див. Балацко Василь
Верховичка, прис. с. Похівка
Богородчанського р-ну 316,
369

Верхоляк Микола, з с. Манява
553
“Вершника”, сотня 637
“Веселий”, б-к кущ. (7) 158,
192, 503
“Веселий”, б-к СБ (6), зах. у
полон 159, 193, 454
“Веселий”, б-к СБ (9) 123
“Веселий”, “істребок” 162
“Веселий”, стр. УПА 254
“Веселий”, стр. УПА, зах. у
полон. Див. Дупелко Данило
с. Івана
“Вечір”, а/в РВ УНКВС. Див.
Нижча Марія
“Вечірний”, б. окр. розв. Див.
Терлецький Володимир
Іванович
“Вечірний”, стр. УПА 149, 258
“Вивірка”, сот. Див. Гусак
Василь Васильович
“Вивірки”, сотня 65, 109, 308,
312, 316, 321, 338, 345, 347
Вигода, прис. с. Колодіїв
Галицького р-ну 70
Вигодський (тепер у скл.
Долинського р-ну), р-н 626,
627
“Винний”, стр. УПА 163
Винник Василь, з с. Манява 554
Винник Максим, заар. 554
Винник Яків (“Забіяка”) 513
Винники, м. Львівської обл. 631
“Винниченко”, кур. бунч., рай.
тех. реф. СБ, рай. пров.,
віст., бул., ст. бул. Див.
Николаєнко Лев
Винничук Гриць с. Івана 257
Винничук Михайло с. Андрія 273
Виноград, с. Коломийського
р-ну 124, 186, 514, 532, 571
Виноград, с. Отинійського
р-ну. Див. Виноград, с.
Коломийського р-ну
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Виноград Олена, заар. 385
Виноградник Степан 389
“Вир”. Див. Томин Ярослав
Степанович [Семенович]
“Вир”, б-к, рай. субреф. СБ,
надр. субреф. СБ, віст. Див.
Пагулич Дмитро Васильович
“Вир”, слід. СБ, рай. тех. реф.
СБ. Див. Федоришин Василь
Вирста Павло, заар. 385
Вислобіцький Михайло
(“Луговий”) 95
Височанка, с. Галицького р-ну
66, 71, 90
“Вихор”. Див. Янишевський
Михайло Іванович
“Вихор”, амун. УПА 469
“Вихор”, б-к СБ (5) 376
“Вихор”, б-к СБ (10) 106
“Вихор”, рай. реф. СБ (9, 11).
Див. Янишевський Петро
Іванович
“Вихор”, сот., хор. Див.
Андрейчук Іван Федорович
“Вихор”, стр. СБ (12) 565
“Вихор”, чот. 561
“Вишня”, чл. ОУН. Див. Якубів
Іван с. Миколи
Вівчаренко Катерина 263
Вівчаренко Лазар с. Андрія
(“Ярема”) 132, 263, 265
Вівчаренко Ніна Василівна
(“Божена”, “Рома”, “132-У”)
615, 652
Вівчаренко Параска ж. Івана 263
Вівчаренко Роман Андрійович
(“Еней”, “Шарко”) 609, 615
Вівчаренко Теодор с. Павла 265
Вівчарик Дмитро 114
Вівчарик Микола, заар. 434
Вівчарук Федір, з с. Юрківка 427
Вівчина, г. 556
Візеренко, зав. рай. фін. від.
247, 256, 257, 271
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Візнович Іван, заар. 52
Вікняни, с. Тлумацького р-ну 48,
57, 102, 103, 106, 160-162,
165, 168, 169, 179, 190-195
Вікняни, с. Товмацького р-ну.
Див. Вікняни, с. Тлумацького
р-ну
Віконська Марія, зв’язк. 463
“Віктор”, надр. пров. Див. Янко
Іван Петрович
“Віктор”, слід. СБ, рай. реф. СБ,
надр. реф. СБ, надр. субреф.
СБ, ст. бул., хор., зах. у полон,
а/б. Див. Томин Ярослав
Степанович [Семенович]
Вікторів (Викторів), с.
Галицького р-ну 58, 71, 90,
95, 102, 118, 122, 129, 148,
224, 225, 228, 235, 374, 613
“Вікторія”, сот. Див. Гречанюк
Онофрій [Онуфрій]
Вільшаниця, с. Тисменицького
р-ну 59, 87, 100-102, 105107, 131, 138, 166, 177, 180,
183, 184, 426-428, 431, 435,
441, 443, 444
“Вільшина”, підп., зах. у полон,
провокат. 166
Вінницька, обл. 620, 640
Вінниця, м. 641
Вінтоняк Анна, кур’єр, заар. 426
Вінтоняк Василь, злов. 434
Вінтоняк Василь (1911) 446
Вінтоняк Дмитро с. Федора,
“істребок” 576
Вінтоняк Любомира д. Олек.,
стан. сан., заар. 258
Вінтоняк Марія, зв’язк. 463
Вінтоняк Роман (1916) 446
Вінтоняк Яків 106
Віньковецький, р-н Кам’янецьПодільської обл. Див.
Віньковецький, р-н
Хмельницької обл.

Віньковецький, р-н
Хмельницької обл. 618, 620
“Віра”, рай. реф. УЧХ, зах. у
полон 136, 396, 397
“Віра” (“125”), маш. окр. реф.
СБ 616
Вірстюк Катерина д. Якова 356
Віта Мар’ян 400
“Вітер”, з СБ 653
“Вітер”, б-к СБ (4), рай.
реф. СБ (1). Див. Капущак
Микола Васильович
“Вітер”, кущ. інф. СБ. Див.
Чуйко Петро Йосипович
“Вітер”, рай. пров. (8). Див.
Самчук Юрій
“Вітер”, слід. СБ, віст.
Див. Микитюк Григорій
Семенович
Вітніцька Анелька 552
Вітовська Варвара 139
Вітовський Стефан 188
Вітовський Федір 185
Влашен Михайло с. Федора 67
“Влодко”, б-к СБ (4) 302, 370
“Влодко”, рай. тех. реф. СБ,
рай. реф. СБ 610, 616
“Влодко”, стр. УПА. Див.
Панюк Прокіп Васильович
“Влучко”, секр. рай. реф. СБ,
секр. окр. реф. СБ 616
“Вовк”, б-к СБ (12) 123
“Вовк”, ком. б-ки СБ, рай.
реф. СБ (11). Див. Романюк
Дмитро Федорович
“Вовк”, сот. Див. Юрцуняк
Йосип Петрович
“Вовк”, стр. УПА 547
Вовк Василь, з с. Рошнів 433
Вовк Михайло с. Дм. 273
Вовк Параска, стан. 189
Вовчинець, с. Станіславського
р-ну (тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 163, 165, 168, 246

Вовчки, с. Жовтневого р-ну
(тепер у скл. с. Маріямпіль
Галицького р-ну) 417
Вовчок Матвій, вивез. 403
Вовчук Василь, з с. Пшенич
ники 429
Вовчук Григорій с. Михайла 194
Вовчук Доня 67
Вовчук Михайло, о. 355
“Вогонь”, кул. УПА 469
Водники, с. Галицького р-ну
64, 92, 184, 382, 639
Водники, с. Жовтневого р-ну.
Див. Водники, с. Галицького
р-ну
Водославська Анна 166
Водуд Іван, з с. Братишів 499
Воєвода Василь (“Ярема”)
137, 479, 497
Воєвода Василь с. Осипа 478
Возний, швець 103
Войнар Михайло, заар. 377
Войнилів, райцентр. Див.
Войнилів, смт. Калуського р-ну
Войнилів, смт. Калуського р-ну
220, 227, 231
Войнилівський (Войнилів) [тепер
у скл. Калуського р-ну], р-н
72, 220, 227, 231, 375
Войнилівщина 227
Войтович Михайло, заар. 376
Волин Іван, заар. 412
Волинь 641
“Волончук”. Див. Настасюк
Микола Гнатович
“Волос”, кущ. (7) 510
“Волос”, рай. реф. СБ. Див.
Волощук Павло Михайлович
Волосів, с. Ланчинського
р-ну. Див. Волосів, с.
Надвірнянського р-ну
Волосів, с. Надвірнянського
р-ну 115, 124, 142, 561, 571
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Волосюк Василь с. Пилипа 370
Волох Яків 164
Волошин, през. КУ 77
Волошин Анна (1926) 523
Волощук Володимир Васильо
вич (“Остап”) 609, 616
Волощук Павло Михайлович
(“Волос”, “Ярема”, “141”)
608, 616
Волощук Ярослав Васильович
(“Крук”, “Сумний”, “145-г”)
608, 616
Волощук Ярослава Йосипівна
(“Анничка”) 74, 301-304, 617
Вонсович Іван 433
Ворітний Гриць, заар. 484
“Воробець”, б-к пов. СБ 121
“Воробець”, хов. 566
Воробець Василь (“Смілий”) 72
Воробець Дмитро, заар. 571
Воробчак Василь 134
Воробчак Осип (“Борис”) 135,
228
Воробчак Семен (“Гомін”) 135,
228
“Ворон”, б-к (7) 161, 195, 507
“Ворон”, б-к СБ (7) 122
“Ворон”, ком. б-ки, рай. реф.
СБ, надр. реф. СБ. Див.
Сенчак Василь Степанович
“Ворон”, стр. СКВ 160, 193, 506
Ворон Іван, заар. 399
Ворон Іван, “істребок” 408
Ворон Степан (1904), заар. 400
Ворон Степан (1912), заар. 394
Ворона, с. Коломийського р-ну
88, 102, 107, 123, 126, 150,
513, 514, 521, 523
Ворона, с. Отинійського р-ну.
Див. Ворона, с. Коломий
ського р-ну
“Вороний”, б-к СБ 116
“Вороний”, рой. УПА 163
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Воронич Марія, дівч. 360
Воронович Іван с. Михайла 344
Воронюк Анна 165, 192
Воронюк Іван с. Петра 331
Воротище, фільварок 424
Ворохта, с. Яремчанського
р-ну. Див. Ворохта, смт.
Яремчанської міськради
Ворохта, смт. Яремчанської
міськради 110
“Всеволод”, окр. пров. Див.
Хміль Михайло Васильович
“Вуйко” (“Тугар”), б-к СБ 212
Г
“Г”, сотня 422
“Г”, стр. СБ (10) 569
“Г-127”, з надр. реф. СБ 198, 204
“Г-40”. Див. Сташко Іван
Васильович
Габура Юстина, заар. 354
Габура Юстина д. Івана 343
Габурик Юстина ж. Вас. 478
Гаврилівка, с. Ланчинського
р-ну. Див. Гаврилівка, с.
Надвірнянського р-ну
Гаврилівка, с. Надвірнянського
р-ну 46, 110, 111, 143, 571
Гаврилюк Василь с. Ілька 328,
329
Гаврилюк Емілія (“Роза”) 68
Гаврилюк С. 633
Гаврилюк Степан Данилович
(“Думка”, “Жар”, “Клевець”,
“Чубар”, “0-32”, “137-б”) 33,
41, 208, 606, 617, 645, 653
Гаврилюк Федір с. Гриня 328
Гавриляк Михайло с. Якова
(“Благий”) 284
Гавриш Василь 193
Гавриш Микола (1905) 446
Гадейчук Михайло 166
“Гаєвий”, б-к СБ (5). Див.
Малик Іван Олексійович

“Гаєвий”, кущ. 239
“Гай”, “істребок”, заст. ком.
стан. ІБ. Див. Марич Дмитро
Гай, ліс 314
“Гайворон”, надр. госп. реф.,
окр. госп. реф. Див. Говдяк
Микола Миколайович
“Гайворон”, стр. (9) 544
Гайдук, з рай. газ. 177
“Гайовик”, кул. УПА 561
“Галайда”, б-к 95
“Галайда”, підп. 107
“Галайда”, рай. тех. реф. СБ (3)
121, 617
“Галайда”, стр. СКВ 586, 587
Галицький (Галич), пов. провід
ОУН. Див. ОУН, Галицький
пов. провід
Галицький (Галичський, Галич),
р-н 56, 59, 63, 64, 66, 67, 6972, 90, 95, 96, 101, 103-105,
111, 118, 121, 125-127, 129,
131-137, 139, 140, 148-151,
155, 159, 161-164, 166, 197,
218, 221, 222, 224, 227-229,
231, 235, 237, 240-242, 268,
375, 385, 386, 604, 605, 613,
614, 619, 621, 623-626, 628630, 633, 636, 640-644
Галицький (ч. 1), РП ОУН. Див.
ОУН, Галицький РП
Галич, м. 56, 58, 62, 63, 70, 77,
95, 96, 102, 111, 129, 132,
133, 159, 188, 219, 221-231,
233, 238, 241-243, 247, 375,
379, 380, 386, 389, 390, 397,
405, 409, 468, 604, 615
“Галич”, стр. 466
“Галка”, підп. Див. Худицька
(“Галка”)
“Галка”, рай. госп. УЧХ 136,
396, 397
“Галуза”, стр. (8) 139, 527

Галько Анна ж. Онофрія 254
Галько Василь с. Дмитра 260
Галько Дмитро с. Гриня 260
Галько Дмитро с. Николи
(Миколи) 264
Галько Іван с. Онофрія 254
Галько Іван с. Софії 265
Галькович Анна д. Матвія 162,
237-239
Галькович Матвій 237
Галюк Доня д. Степана, заар. 238
Галюк Іван с. Степана,
“істребок” 159, 237
Галюк Ірина д. Осипа, заар. 238
Галя, мед. 103
“Галя”, підп., заар. Див.
Олійник Ярослава
“Галя”, стан., заар. 109
“Гамалії”, сотня 72, 450
“Гамалія”, б-к СБ (4) 370
Гандзюк Василь, аг. 52
Гандзюк Микола, секр. с/р 52
“Ганді”, бух. ОП 564
“Ганжа”, б-к СБ (9) 122
Ганиш Остап (“Тигр”) 102
Ганнівці (Ганівці), с. Галицького
р-ну 621, 623
Ганнусівка (Ганусівка,
Ганусівці), с. Тисменицького
р-ну 131, 633
Ганусівка (Ганусівці), с. Жовтне
вого р-ну. Див. Ганнусівка, с.
Тисменицького р-ну
Ганьча Юрко 64
Ганюк Катерина 69
Гапуга Марія, заар. 413
Гарасим Василь с. Василя,
заар. 320
Гарасимів Василь с. Петра 309
Гарасимів Настя (1927) 499
Гарасимович Петро с. Василя
288
Гарасимович Юрко с. Юрка 298
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Гарбуз Дмитро с. Михайла
(“Коник”) 321
Гаргат Іван Онуфрійович
(“Василь”, “Лесь”, “Липкевич”,
“Тарас”) 608, 617, 648
Гаргат Никола (Микола)
с. Михайла 286
“Гармаш”, б-к СБ (4).
Див. Курилюк Іван
“Гарт”. Див. Юрцуняк Василь
Михайлович
“Гарт”, надр. тех. реф. СБ. Див.
Онищук Дмитро Васильович
“Гарт”, підр. 314
“Гарт”, рай. інф. СБ, рай. реф.
СБ (12). Див. Довбенюк
Василь Васильович
“Гарт”, рай. субреф. СБ, рай.
реф. СБ (6). Див. Маґун
Степан Михайлович
“Гарт”, стр. 164
Гасюк Кирило, госп. 427
Гасюк Кирило, злов. 434
Гасюк Марина 427
Гасюк Ольга 427
Гафійчук Олекса 110
Гвізд, с. Надвірнянського р-ну
124, 560, 624
Гвізд, с. Солотвинського р-ну.
Див. Гвізд, с. Надвірнян
ського р-ну
Гвоздейчук Йосиф, заар. 571
Гвоздейчук Юрко, з с. Волосів
571
Гвоздейчук Ярослава, заар.
571, 572
Гвоздик Марія 47
Гева Степан с. Софії 276
Гедзик Анна д. Михайла 164, 369
Гедзик Семен Дмитрович
(“Очайдух”, “Юрко”) 345,
367, 368, 608, 618
Генсіцький Петро 459
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Герега Василь с. Николи
[Миколи] (“Богдан”) 118,
122, 124, 256, 267
Герега Юрко с. Матія 249
Гереджук Микола (аг. “Пугач”) 52
Герман Петро, злов. 427
Гиш Ілько (1890) 523
Гірняк Іван, гол. с/р 57
“Гічка”, підп. 189
Гладиш Магдалина, заар. 577
Гладка Марія, з с. Олешів 490
Гладка Марія ж. Миколи 490
Гладкий Тиміш (1913) 500
Гладун Іван с. Ф. (1920) 473
Гладун Степан с. Василя, стр. 493
Гладуник Петро с. Василя 492
Глащук Микола, гол. с/р 491
Глибівка, с. Богородчанського
р-ну 50, 59, 121, 146, 161,
165, 207, 208, 322, 326, 327,
332, 349, 352, 356, 357, 362
Глибівський, ліс 207
Глибока (Глибоке), с.
Коломийського р-ну 613
Глибоке (Глубоке), с. Богород
чанського р-ну 50, 51, 59,
114, 120, 166, 169, 305, 326,
328, 329, 331, 350, 352, 361,
363, 616, 617, 635, 636
Глибоке, с. Отинійського р-ну.
Див. Глибока, с. Коломий
ського р-ну
Глибокий потік, ур. 623
Глинківський, ліс 573
Глинниця, ліс 498
Глинчак Анна, кур’єр, заар. 571
Глошик Василь с. Федора 331
Глошик Данило с. Михайла 330
Глошик Дмитро с. Василя 330
Глошик Михайло с. Василя 330
Глошик Юрко с. Івана 330
Глубокий (Глибокий), верх (хр.)
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Глуханюк Василь с. Семена 343
Гнат, з с. Кричка, провокат. 560
Гнатишин Марія д. Михайла,
зв’язк., заар. 253
Гнатківський Іван с. Василя,
стр. УПА, зах. у полон 101
Гнатюк Дмитро с. Юрка,
“істребок” 593
Гнатюк Микола 106
Гнилий, кут с. Чорні Ослави
Надвірнянського р-ну 590
Говдяк Микола Миколайович
(“Гайворон”) 364
Говера Іван с. Василя 343
Говера Онуфрей 309
Говера Степан, заар. 395
Говера Федор (Федір) с.
Василя, заар. 355
Говера Юстина, кур’єр 342
Гоголі, с. Віньковецького р-ну
Кам’янець-Подільської обл.
Див. Гоголі, с. Вінькове
цького р-ну Хмельницької
обл.
Гоголі, с. Віньковецького р-ну
Хмельницької обл. 620
Гоголь Василь, с/о 51
Гоголь Ілько с. Семена 306
Гоголь Олекса с. Василя 316
Гоголь Семен с. Івана 325
Гоголь Юстина д. Параски 357
Годованець Василь Іванович
(“Холодний”) 82
Голинська Анна д. Михайла,
заар. 258
Голіней Федір Федорович
(“Бігун”) 66, 563, 618
Голіян, “істребок” 397
Голова Михайло с. Якова
(“Мороз”) 374
Головата Анна д. Дмитра 492
Головата Марія д. Григора
(1928) 493

Головата Софія ж. Івана 470
Головата Софія ж. Мих. 471
Головатий Василь Степанович
(“Забіяка”, “Музика”) 609, 618
Головатий Кирило (1914) 464
Головатий Олекса (1904), заар.
493
Головінов Федір, заар. 93
Головінська Степанія д.
Григорія, дир. шк. 332
Голончик Василь с. Федора 330
“Голуб”, б-к СБ (2) 122
“Голуб”, б-к СБ (9), ком. б-ки
СБ. Див. Данилюк Дмитро
Михайлович
Голуб Іван, з с. Загір’я 491
Голуб Палагна, заар. 491
“Голубінка”, підр. госп., зах.
у полон. Див. Гринишин
Никола (Микола) с. Івана
Гомзяк Ігор 34, 42
“Гомін”, кущ., зах. у полон.
Див. Воробчак Семен
“Гомін”, окр. реф. проп., край.
реф. проп. Див. Дяченко
Михайло Васильович
“Гонта”, б. розв., зах. у полон 101
“Гонта”, ком. вд. УПА 50
“Гонта”, підп. Див. Михайлюк
Прокіп
“Гонта”, пов. реф. СБ 606
“Гонта”, слід. СБ, рай. тех. реф.
СБ. Див. Федоришин Василь
“Гонта”, стан. 161, 195
“Гонта”, стан., зах. у полон.
Див. Несторук Федор
(Федір) с. Івана
“Гонта”, стр. УПА 312
“Гонтаренко”, рай. реф. СБ (1),
хор., провокат., а/б. Див.
Лесів Василь Олександрович
Гончар Кирило (1895) 472
Гопак Нестор с. Михайла 193
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“Гора”, б-к, рай. інф. СБ (12).
Див. Дудзяний Микола
Онуфрійович
“Гора”, чот., зах. у полон 109, 440
“Горбатий”, кущ. інф. СБ. Див.
Бойчук Іван Дмитрович
Горби, прис. с. Пасічна
Надвірнянського р-ну 579
“Гордий”, підр. (10) 572
“Гордий”, рай. реф. СБ (5) 608,
618
“Гордий”, чот. 573
Гординський Володимир, о. 364
“Гордієнко”, рай. госп. реф. 432
“Гордій”, стр. УПА 220
Гордій Анна д. Мих. 471
Гордій Марія ж. Мих. 471
Гордіца Андрій с. Григора 473
Гордіца Роман, з с. Петрилів 483
Гордіца Степанія д. Фед. 474
Горигляди, с. Монастириського
р-ну Тернопільської обл. 49,
115, 466, 467, 496, 501
Горигляди, с. Товмацького
р-ну. Див. Горигляди, с.
Монастириського р-ну
Тернопільської обл.
“Горіх”, стр. УПА, зах. у полон 107
Горішний Дмитро (1908) 595
Горішний Никола (Микола) с.
Михайла 595
Горний Іван 176
Городецька Анна, заар. 385
Городецький Ілько (1903),
заар. 412
Городецький Павло, з с.
Семиківці 390, 409
Городецький Степан, заар. 385
Городище, ліс 503, 639
Горожанка, с. Жовтневого
р-ну. Див. Горожанка, с.
Монастириського р-ну
Тернопільської обл.
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Горожанка, с. Монасти
риського р-ну Тернопіль
ської обл. 116
“Горох”, стр. кущ. (7) 508
Гороховцов, ком. б-ки УНКДБ,
мол. л-нт 72, 108
Горохолин (Горохолина) Ліс, с.
Богородчанського р-ну 61,
74, 90, 146, 167, 315, 318,
319, 336, 337, 365, 369, 548
Горохолина (Село, Долішна), с.
Богородчанського р-ну 53,
56, 60, 61, 74, 90, 121, 142,
159, 161-164, 287, 304, 313319, 337, 338, 345, 365-370,
618, 620, 624, 632
Горошничук Василь, заар., а/в 53
Гостів, с. Отинійського р-ну. Див.
Гостів, с. Тлумацького р-ну
Гостів, с. Тлумацького р-ну 47,
60, 159, 184, 187, 190, 197,
515, 517, 526
Гостівський, ліс 91, 122
Гостроокий, рай. прокур. 271
Готюр Іван, заар. 60, 459
Готюр Іван с. Осипа 479
Готюр Петро, з с. Будзин 459
Гошівська Марія, заар. 313
Гошівська Степанія д. Миколи 314
Гоян Никифор, гол. кооп. 372,
373
“Граб”, стр. УПА, зах. у полон 98
Грабич, с. Коломийського р-ну
184, 531
Грабич, с. Отинійського
р-ну. Див. Грабич, с.
Коломийського р-ну
Грабівка, с. Калуського р-ну 326,
344, 349, 350, 361, 614, 635
Грабівка, с. Перегінського
р-ну. Див. Грабівка, с.
Калуського р-ну
Грабко Василь, злов. 433

Грабко Василь с. Семена 453,
454
Грабко Іван, б. гол. с/р 428
Грабко Іван, госп. 427
Грабко Микола 103
Грабко Михайло с. Петра, б.
стан. 453, 454
Грабко Осип, злов. 433
Грабко Тетяна ж. Петра 452
Грабовець, с. Богородчан
ського р-ну 61, 108, 120,
123, 165, 167, 301, 303, 304,
313-315, 318, 365, 368-370,
617, 624
Грабовецький В. 29, 37
Грабовецький Петро, з с.
Жураки 552
Грабовський Осип, з с.
Петрилів 481
Грачев, м-р 116
Гресько Марія 239
Гречанюк Анна д. Дмитра 298
Гречанюк Василь с. Дмитра 126
Гречанюк Василь с. Івана,
заар. 294
Гречанюк Василь с. Юрка
(“Скала”) 282
Гречанюк Іван с. Михайла 287
Гречанюк Михайло с. Івана
(1891) 287, 288
Гречанюк Михайло с. Івана
(1893) 288
Гречанюк Онофрій [Онуфрій]
(“Вікторія”) 283, 298
Гречанюк Петро с. Олекси 287
Гречанюк Степан с. Гриня 287
Грещук Антось, з с. Чорні
Ослави 199, 584
Грещук Антось с. Гриня 595
Грещук Василь, гром. 117, 584
Грещук Петро с. Гриня 595
Грибінник Дмитро Васильович
(“Чумак”) 618

Григораш Іван, комс. 203
Григорів Михайло, заверб. 316
Григорович Василь, злов. 434
Григорович Іван, госп. 434
Григорович Ярослав, зголош.
434
Григорчук Анна, аг. 204
Грижак Катерина, зв’язк. 463,
464
Грижак Катерина ж. Дм. 463
Грималюк Михайло, гол. кооп.
430
Грималюк Михайло, зголош. 434
Грималюк Петро, зголош. 434
Грималюк Настя, з с. Рошнів
434, 435
Гринишин Никола (Микола) с.
Івана (1914) 343
Гринишин Никола (Микола) с.
Івана (“Голубінка”) 312, 320
Гринів-схід., ж. 465
Гринів Григорій 134
Гринів Дмитро с. Василя 330
Гринів Іван с. Василя 330
Гринів Микита, заар. 364
Гринів Микола с. Юрка 308
Гринів Михайлина д. Степана 485
Гринів Никола (Микола) с. Юрка
330
Гринів Олекса с. Михайла 329,
331
Гринів Олекса с. Петра 305
Гринів Станислав, з с. Олеша 465
Гринівка, с. Богородчанського
р-ну 58, 108, 125, 307-310,
324, 326-329, 332, 335, 340,
342-344, 350, 361
Гринівський Іван 190
Гринівці, с. Тлумацького р-ну
100, 105, 129, 131, 147, 162,
163, 189-191, 511
Гринівці, с. Товмацького р-ну.
Див. Гринівці, с. Тлумацького
р-ну
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Гринішак Лука Михайлович
(“Довбуш”, “СД-5”, “142-б”,
“156”) 50, 76, 126, 203, 485,
576, 585, 607, 618, 647
Гринюк Доня д. Доні 577
Грисько Василь, з с. Петрилів
481
Грицак Іван с. Степана (1922)
510
Грицак Іван с. Федора 275
Грицак Олекса 179
Грицак Юстина д. Ів. 478
“Гриць”. Див. Остапович
Григорій Матвійович
“Гриць”, ком. СКВ 151, 349
“Гриць”, рай. реф. СБ (12).
Див. Данилюк Микола
Дмитрович
“Грицько”. Див. Синенко Іван
Павлович
Грицюк Гаврило 247
Грицюк Никола (Микола), з м.
Тисмениця 442
“Грізний”, ком. б-ки СБ. (7).
Див. Тугай Іван Дмитрович
“Грізний”, підп., зах. у полон,
провокат. 72
“Грізний”, підр. (10), вий. з пов.
Див. Білоус Михайло
“Грізний”, стр. (7) 466
“Грізний”, стр. УПА 279
“Грім”, к-р ВО-4, край. реф.
СБ, в.о. край. пров., хор.,
сотн., м-р. Див. Твердохліб
Микола Дмитрович
“Грім”, ком. СКВ 62
“Грім”, підп. Див. Сосяк (“Грім”)
“Грім”, рай. інф. СБ, ст. віст. (7)
619
“Грім”, рай. реф. СБ (10). Див.
Яковішак Михайло Іванович
“Грім”, стан., зах. у полон 93
“Грім”, стр. кущ., вий. з пов.,
провокат. 498, 499
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“Грім”, стр. кущ., зах. у
полон. Див. Савчук Никола
(Микола) с. Івана
“Гроза”, рай. реф. СБ (8) 120,
609, 619
“Гроза”, сот. Див. Тарнавський
Михайло Васильович
“Грози”, сотня (вд.) 97, 434
“Громенко”, б-к СБ 74
Гросберг Юліан, кущ. харч.,
зах. у полон 58, 67
“Грубий”, б-к ООСБ, рай.
реф. СБ (3). Див. Ящук Іван
Миколайович
“Грубий”, рай. тех. реф. СБ.
Див. Капар (“Грубий”)
Грузини 298
“Грунь”, підп. Див. Кудлатий
(“Грунь”)
Грушка, с. Отинійського р-ну.
Див. Грушка, с. Тлумацького
р-ну
Грушка, с. Тлумацького р-ну
60, 64, 65, 75, 83, 86, 103,
133, 158, 171, 178, 183, 184,
191-193, 197, 465, 511, 527,
529, 530, 533-536, 542, 543,
613, 631, 632
Губар Іван (“Клим”) 196, 405
Губар Михайло, заар. 380
Гугляк Іван Дмитрович
(“Сергій”, “Стрий”) 619
Гудима Андрій, з с. Липа 481
Гудима Анна, з с. Стриганці 438
Гудима Анна, з с. Юрківка 444
Гудима Маріян, заар. 434
Гудима Мик. 180
Гудима Михайло, заар. 434
Гудима Олена, стан. 444
Гудима Осип, б-к РП, зах. у
полон 434
“Гузар”, рай. реф. СБ. Див.
Микитюк Григор Федорович

“Гук”, б-к СБ, стан., кущ., рай.
реф. СБ, зах. у полон. Див.
Сташко Іван Васильович
Гук Василь 47
Гулик Василь, заар. 399
Гулик Микола (1929) 411
Гулик Михайло (1905) 411
Гулик Сидір Павлович (“Орлик”)
619
Гулчак Іван с. Николи (Миколи)
[“Крук”] 68
Гуляк Петро, з с. Петрилів 481
Гулян Анна д. Дмитра 356
Гулян Марія ж. Дмитра 356
Гулян Микола с. Дмитра 356
Гуменюк Василь 34, 42
Гуменюк Іван, госп. 533
Гуменюк Михайло (1890), заар.
519
Гуменюк Сенька (1900) 519
Гуменяк Василь с. Івана 128
Гуменяк Василь Олексійович
(“Рибак”) 619, 655
Гуменяк Василь Якович
(“Кармелюк”) 610, 620
Гуменяк Василь Якович
(“Сталь”) 121, 610, 620, 648
Гуменяк Микола, з с. Цуцилів 564
Гупало Михайло Михайлович
(“Бурий”, “Омелян”,
“Степан”) 620, 647
Гупан Нестор (“Рудий”) 435
Гупан Федір 433
Гурбина, ліс 315
Гурбина, прис. с. Грабовець
Богородчанського р-ну 316,
365, 368
Гургула Олекса, б. підр. 229
Гусак, “істребок” 391
Гусак Василь Васильович
(“Вивірка”) 361, 362

Гусак Василь Семенович
(“Прометей”, “Проць”) 99,
208, 329, 367, 368, 608, 620
Гусак Петро Михайлович
(“Босий”) 158, 185, 187,
192, 414, 415
Гусак Софія, заар. 325
Гусак Юстина, заар. 324
Гусєв, о/у РВ УНКВС 369, 370
Гута, с. Богородчанського р-ну
555, 556
Гута, с. Солотвинського
р-ну. Див. Гута, с.
Богородчанського р-ну
Гутиська, с. Станіславського
р-ну (тепер у скл. с. Нова
Гута Тисменицького р-ну)
127, 131, 163, 254, 262
Гутковська Доня, заар. 571
Гутник Доня д. Юрка 556
Гутник Павло, з с. Пороги 559
Гуцман Дмитро с. Вас. 479
“Гуцул”, стан. Див. Свідрак
Михайло с. Дмитра
“Гуцули”, сотня 620, 623
“Гуцульщина”, ТВ-21
ВО-4. Див. УПА-Захід,
ВО-4 “Говерля”, ТВ-21
“Гуцульщина”
Гуцуляк Василь (1892), заар. 517
Гуцуляк Катерина ж. Дмитра
302, 303
Гуцуляк Михайло, з с.
Пшеничники 429
Гуцуляк Михайло Васильович
(“Журавель”) 72, 111, 517, 620
Гуцуляк Юстина 88
Гуш Василь, заар. 579
Гуш Микола 91
Гушій Анна 179
Гушпет Осип с. Ілька 478
Гушпет Стах с. Ант. 479
Гуштепа Микола, з с. Будзин 459
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Ґ
“Ґонта” (“Гонта”), рай. реф. СБ,
ком. б-ки СБ, зах. у полон.
Див. Монастирецький
Михайло
Д
“Д”, вд. Див. “Довбуша”, кур. (вд.)
“Д”, д. Див. “Денис”, рай.
субреф. СБ, рай. реф. СБ,
рай. пров.
“Д”, з СБ (11) 576
“Д”, кур. Див. Гринішак Лука
Михайлович
“Д”, підп. 158, 191, 192
“Д-147”, слід. СБ 514-517, 519,
522, 524-526, 528, 530, 531
“Д-153”, слід. СБ 374
“Д-155”, слід. СБ 228
Давидів, с. Пустомитівського
р-ну Львівської обл. 620
Даниленко Ганна, заар. 508
Данилів Дмитро с. Василя 327
Данилів Михайло, з б-ки
жандарм., а/б 72
Данилів Никола [Микола]
(“Благий”) 72, 113
“Данило”, рай. субреф. СБ (5)
621
Данилюк, госп. 141
Данилюк (“Мазепа”) 539
Данилюк Анна ж. Юрка 539
Данилюк Василь 101
Данилюк Василь с. Михайла 330
Данилюк Василь с. Федора 330
Данилюк Гнат 179
Данилюк Дмитро Михайлович
(“Голуб”) 621
Данилюк Микола 179
Данилюк Микола, “істребок” 141
Данилюк Микола Дмитрович
(“Гриць”, “Чумак”) 611, 621
Данилюк Михайло (“Орлич”,
“Ромко”) 610, 621
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Данилюк Никола (Микола) с.
Василя (“Руслан”) 96, 281
Данилюк Пилип с. Федора,
заар. 219
Данилюк Тимко с. Степана,
заар. 219
Данилюк Ярина ж. Миколи 179
“Данка”, стан. Див. Перколаба
Доня
Данчиця, ліс 459
“Дар”, слід. СБ, окр. субреф.
СБ, надр. реф. СБ, окр. реф.
СБ (23), пор. Див. Духович
Прокіп Омелянович
Дачишин Дмитро 273
Дашкове, прис. с. Дубівці
Галицького р-ну 186
Двадцятий, ліс 565
Двібородчин Анна д. Юрка 560
Девяткін, ком. б-ки, пом. о/у,
о/у РВ УНКДБ 73, 498
Дегова, с. Жовтневого р-ну
(тепер у скл. с. Дубівці
Галицького р-ну) 71, 93-96,
623
Дейко Гаврило с. Івана 370
Делева, с. Тлумацького р-ну
48, 60, 71, 88, 122, 137, 458,
459, 465, 466, 477, 479, 497,
501, 510, 511, 626
Делева, с. Товмацького р-ну.
Див. Делева, с. Тлумацького
р-ну
Делієве (Деліїв), с. Галицького
р-ну 64, 69, 70, 75, 77, 78,
92-94, 99, 106, 116, 128,
132, 134, 135, 137, 139, 140,
147, 151, 167, 171, 175, 181,
183-186, 188, 189, 193, 196,
197, 372, 373, 376-378, 387,
388, 393-395, 398-401, 404,
406-408, 410, 411, 413, 415,
418, 421, 623, 641

Деліїв, с. Жовтневого р-ну.
Див. Делієве, с. Галицького
р-ну
Делятин, смт. Надвірнянського
р-ну 50, 82, 100, 106, 117,
155, 198-200, 203, 216, 302,
589, 592, 612, 614
Делятин, м. Яремчанського
р-ну. Див. Делятин, смт.
Надвірнянського р-ну
Делятинський Гриць 463, 464
Демко Прокіп 74
“Демон”, стр. УПА, рай. реф.
СБ, бул. (3). Див. Катамай
Ярослав Васильович
Демчук Михайло с. Дмитра
291, 292
Дем’янець Гнат с. Івана 316
Дем’янець Дмитро с. Івана 316
Дем’янець Іван с. Онофрія 370
Дем’янець Кіндрат с. Степана
316
Дем’яник Андрій с. Василя 329
Дем’яник Василь, з с. Пшенич
ники 429
Дем’яник Гринь, з с. Пшенич
ники 429
Дем’яник Олекса с. Івана 328,
329
Дем’яник Юрко с. Прокопа 329
Дем’янів Андрій 307, 308
Дем’янів Іван с. Василя 355
Дем’янів Ілько с. Івана, з ДВК 353
Дем’янів Михайло с. Дмитра 352
Дем’янчук Василь 276
Дем’янчук Дмитро с. Микити,
гол. с/р, заар. 591
Денечик Іван, заар. 324
“Денис”, підр. харч. (5), зах. у
полон, провокат. 108, 374
“Денис”, пов. реф. СБ 621
“Денис”, рай. реф. СБ (5).
Див. Катамай Ярослав
Васильович

“Денис”, рай. субреф. СБ, рай.
реф. СБ, рай. пров. (8) 168,
171, 191, 197, 515, 527, 530,
533, 609, 621
Депутат Василь, злов. 427
Депутат Дмитро, заар. 100
Депутат Микола, з с.
Вільшаниця 106, 427
“Деркач”, чот., кур. бунч., рай.
реф. СБ, бул. Див. Зеленчук
Михайло Юрійович
Деркач Богдан с. Василя 269
Деркач Василь 247
Деркач Іван с. Йосифа 269
Джанджалас Степанія 139
Джогера Анна 200, 202
Джогера Настуня 202
Дзвиняч, с. Богородчанського
р-ну 50, 51, 102, 117, 128,
130, 141, 547-549, 552, 642
Дзвиняч, с. Солотвинського
р-ну. Див. Дзвиняч, с.
Богородчанського р-ну
“Дзвін”, б-к СБ (5) 106, 422
“Дзвін”, кущ. Див. Савчин
Петро с. Михайла
“Дзвін”, пов. військ. реф. 52
“Дзвінка”. Див. Левицька Віра
(Ольга)
“Дзвони”, кур. 629, 631, 643
Дзибик Іван с. Дем’яна 267
Дзибик Михайло с. Дмитра 267
Дзінька Марія, з с. Петрилів 481
Дзінька Проць, з с. Липа 482
“Дзюба”, стр., зах. у полон 93
Дидик Осип, заар. 95
Дидич Михайло с. Николи
(Миколи) 344
Дикун Іван, хлоп. 514
“Дир”, зброяр окр. військ.
штабу, вий. з пов. 55
“Дир”, рай. реф. СБ (1) 224,
607, 621
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“Дир”, рай. реф. СБ (2) 607, 621
Дирда Кирило, заар. 385
Дихтик Максим 114
Дичук Михайло 89
Діброва, ліс 63
Діброва (Дуброва), ліс (біля с.
Довге) 159, 185, 187, 433,
453, 454
Діброва (Дуброва), прис.
с. Підгір’я (тепер с.)
Богородчанського р-ну 132,
168, 340
Дівончук Олекса, заар. 399
Дідик Дмитро, заар. 375
Дідик Дмитро (1906), заар. 412
Дідик Петро 389
Діленчук Анна 274
Ділишин Василь, кол. стр., а/б
72
Ділок, г. 110
Ділок, ліс 128, 582, 583
Дмитер (Дмитро), кол. стр.
УПА, а/б 72
Дмитрів Михайло 106
Дмитрів Юрко с. Дмитра, заар.
305
Дмитро, госп. з с. Іваниківка 299
“Дмитро”, стр. СБ 107
“Дніпро”, інстр. місц. кущ., зах.
у полон 57
Дніпропетровська обл. 617, 620
“Дністер”, кущ. інф. СБ 29, 37,
538, 622
Дністер, р. 64, 66, 67, 69, 70,
92, 96, 100, 105, 122, 133,
158, 164, 182, 428, 431, 433,
453, 454, 458, 459, 467, 472,
473, 476, 477, 495, 509, 615,
622
Добовська Теодозія 67
Добрівляни, с. Станіславського
р-ну. Див. Добровляни, с.
Тисменицького р-ну

680

Добровляни (Добрівляни), с.
Тисменицького р-ну 61, 135
Добротів, с. Ланчинського
р-ну. Див. Добротів, с.
Надвірнянського р-ну
Добротів, с. Надвірнянського
р-ну 101, 109, 110, 119, 199
Довбенько Марія, с/о РВ
УНКВС 136, 155
Довбенюк Василь Васильович
(“Гарт”) 200, 611, 622
“Довбня”, стр. УПА, зах. у
полон 65
“Довбуш”, б-к, зах. у полон 76
“Довбуш”, б-к СБ (3) 136, 294,
299
“Довбуш”, рай. пров. Див.
Козак Петро Панькович
“Довбуш”, сот., кур., рай.
пров., пов. орг. реф., надр.
реф. СБ, ст. бул., хор.,
сотн. Див. Гринішак Лука
Михайлович
“Довбуш”, стр. УПА, вий. з пов.
77
“Довбуш”, чл. ОУН. Див.
Микицей Іван с. Прокопа
“Довбуша”, кур. (вд.) 45, 50,
88, 106, 117, 118, 148, 203,
204, 282, 283, 576, 585
“Довбуша”, проп. гр. 109
“Довбуша”, сотня 93
Довган Тетяна ж. Михайла,
кут., заар. 253
Довге, с. Тисменицького р-ну
58, 59, 64, 68, 70, 75, 87,
100-103, 105, 106, 115, 134,
135, 137, 138, 159, 168, 180,
183, 184, 187, 188, 193, 194,
417, 424, 426-428, 431-435,
443-446, 449, 451, 453, 454,
457, 627, 630, 633
Довунишин Іван, кол. стр., а/б 72

Довунишин Никола (Микола),
кол. стр., а/б 72
Додяк Михайло с. Петра 285
Додяк Юрко с. Федора, гол.
с/р 286
Додяк Ярослав с. Петра 286
Долина, с. Тлумацького р-ну
48, 52, 88, 458, 459, 465,
466, 470, 477, 479, 497, 501,
502, 511
Долина, с. Товмацького р-ну.
Див. Долина, с. Тлумацького
р-ну
Долчук Володимир
Васильович (“Петро”, а/в
“Сокол”) 55, 610, 622
“Донбас”, крип. Див. ОУН,
Станиславівський надр-н
Дора, с. Яремчанського р-ну
(тепер у скл. м. Яремче) 63,
130, 141, 202, 588, 593, 594,
622, 633
Дорогів, с. Галицького р-ну 56,
101, 139, 140, 220, 227, 231,
232, 636
Дорогівські, ліси 220
“Дорош”. Див. Ярицький
Степан Дмитрович
“Дорош”, стан. госп., зах. у
полон 429, 430
Дорош Мих. 193
Дорошенко, нач. РВ УНКВС 196
Дорошенко Анна 238
Дорошенко Богдан 247
Дорошенко Богдан с. Антона 269
Дорошенко Доня д. Олекси
237, 239
Дорошенко Ірина д. Луки, заар.
238
Дорошенко Микола (“Чайка”)
237
Дорошенко Настя д. Адама,
маш. 238

Досин Дмитро 429
Драбанівка, прис. с. Горохолина
Богородчанського р-ну 316
Драгомирецький Петро 402
Драгомирецький Степан 126,
127
Драгомирецький Федір 402
Дрешко Юлія 435
Дровнич, п. 374
Дрогобицька (тепер у скл.
Львівської обл.), обл. 640
Дрогобицька, округа ОУН. Див.
ОУН, Дрогобицький окр.
провід
Дрогомирецький Вікентій,
з с. Жураки 545
“Дрозд”. Див. Янишин Юрій
Дмитрович
Дронюк Василь, з прис.
Білозорина 582
Дронюк Олекса 582
Дронюк Палагна 202
Друк Василь с. Дмитра 330
Друк Василь с. Олекси, заар. 355
Друк Дмитро с. Василя, стр.
УПА, зах. у полон 308
Друк Іван 161
Друк Петро с. Дмитра, заар. 354
Друк Петро с. Дмитра (1919) 330
“Дуб”, б-к, зах. у полон 93
“Дуб”, ком. б-ки СБ (7), ст. віст.
622
“Дуб”, підр. госп. 142, 291
“Дуб”, рай. госп. реф. Див.
Штогрин Степан
“Дуб”, стан., зах. у полон 49
“Дубенко”, б-к РП. Див. Пасько
Гринь
Дубівці, с. Галицького р-ну 64,
66, 70, 77, 92, 94, 96, 98, 99,
114, 184, 186, 187, 190, 196,
402, 403, 639
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Дубівці, с. Жовтневого р-ну. Див.
Дубівці, с. Галицького р-ну
Дубільовська Марія д. Николи
(Миколи) 221-223
Дубний Михайло Миколайович
(“Левко”, “Л-17-7”) 611, 622
Дубницький Дмитро, учит. 445
Дуда Пилип 162
Дудзяний Микола Онуфрійо
вич (“Гора”) 622, 655
Дудикевич, вислуж. 202
Дудій Василь (1909) 492
Дудій Василь с. Романа 492
Дудій Кирило (1905), заар. 499
Дудій Кирило (1921), заар. 499
Дудій Микола, з с. Братишів 489
Дудій Никола (Микола), заар. 499
Дудій Палагна (1907) 495
Дудій Петро (1885) 499
Дудка Анна д. Мих., заар. 238
Дудка Василь 64
Дудка Іван 133
Дудка Микола, заар. 385
Дудка Михайло с. Івана
(“Карий”) 374
Дудко, ІІ-й секр. РК КП(б)У, гол.
РВК 393, 394, 404
Дудчак Анна 181
Дудчак Дмитро, заар. 394
Дудчак Іван 395
Дудчак Мих. 181
Дудчак Мілько, заар. 413
Дудчак Омелян 130
Дудчак Петро, заар. 399
Дудчин Никола (Микола)
с. Івана 335
Дуженський Адам с. Михайла
129
Думісь Северин 446
“Думка”. Див. Гаврилюк Степан
Данилович
Думка, прис. с. Одаїв Тлума
цького р-ну 57, 65, 470
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Думка, прис. с. Олеша
Тлумацького р-ну 503
Дунаєвецький надр. пров.
ОУН (Кам’янець-Подільська
окр. ОУН). Див. ОУН,
Дунаєвецький надр-н
(Кам’янець-Подільська окр.
ОУН)
“Дунай”, б-к ООСБ, дезертир 233
“Дунай”, б-к СБ (7) 122
“Дунай”, б-к СБ (9) 123
“Дунай”, б-к СБ (10) 123
“Дунай”, симп. ОУН, заар. Див.
Жилчук Іван с. Микити
“Дунай”, стр., зах. у полон 103
“Дунай”, стр. кущ. (7) 508
Дупелко Данило с. Івана
(“Веселий”) 504
Дупелко Олекса с. Степана 487
Дуранович Ярослава д.
Теодора, стан. сан. 264
Дурій Михайло (1905) 472
Дуркач Евдокія (Євдокія) 413
Дуркач Ілько, “істребок” 408
Дуркач Наталка (1928), заар. 411
Дуркач Панько (1928), заар. 411
Дуркач Юрко (1900), заар. 411
Дуркач Юрко (1923), заар. 413
Дутчак Антось 202
Дутчак Василь Олексійович
(“Сірий”, “Старий”) 623
Духович Петро с. Ізидора
(“Крамаренко”) 374
Духович Прокіп Омелянович
(“Дар”, “Іван”, “Мар’ян”,
“Петро”, “Ч-2”, “132-б”, “22”, “254”) 606, 623, 646
“Душогуб”, б-к СБ 115
Дяків Петро, заар. 375
Дякун Дмитро с. Василя 328
Дякун Ілько с. Петра 331
Дятлов, заст. наркома ВС
УРСР, комісар 50

Дяченко, ком. г-ну 176, 191
Дяченко Михайло Васильович
(“Гомін”) 84, 97
Дячик Василь (1885), заар. 411
Дячик Олекса (1913), заар. 411
Дячин Онофрій, заар. 399
Дячук Марія 62
Е
“Е-143”, слід. СБ 245, 248,
250, 252, 253
“Е-149”, слід. СБ 480, 482,
484-486, 488, 493, 495-497,
500, 502
Евандзівський Степан 64
Европа. Див. Європа
“Еней”, рай. реф. СБ. Див.
Вівчаренко Роман Андрійович
Есбісти. Див. ОУН, СБ
Є
Європа 54
Єзупіль (Жовтень, Жовтнево),
смт. Тисменицького р-ну 59,
62, 64, 66, 67, 69-71, 185,
188, 189, 196, 237, 238, 245,
373, 374, 376, 377, 379, 380,
382, 386-389, 391, 392, 394,
395, 398, 404, 409, 412, 413,
415, 420, 433-435, 604, 612,
626, 628, 632, 640
Єзупільський (Єзупіль,
Жовтневий) [тепер у скл.
Тисменицького р-ну], р-н
30, 38, 55, 59, 62, 64, 66, 67,
69-72, 75-78, 89-99, 103107, 114, 116, 126, 128-140,
147, 151, 158, 167, 169, 171,
175-177, 180-190, 192, 193,
196, 197, 235, 268, 372, 374376, 378, 379, 381, 383, 385387, 389, 391, 393-396, 398,
400, 402-408, 410, 412-414,

416-423, 426, 428, 432, 433,
604, 605, 616, 623, 632, 633,
638-641, 644
Єзупільські, лази 107
Єзупільщина 113
Єренов, дільн. РВ УНКВС 517
Ж
“Жар”, слід. СБ, надр. реф.
СБ, окр. реф. СБ, ст. бул.,
хор. Див. Гаврилюк Степан
Данилович
Живачів, с. Обертинського
р-ну. Див. Живачів, с.
Тлумацького р-ну
Живачів, с. Тлумацького р-ну
92, 459, 460, 466
Жиди 245, 582
Жила, гол. загот. 494
Жилчук Іван с. Микити
(“Дунай”) 518
Жиляк Осип с. Мик. 478
Жиляк Степан с. Ів. 479
Жирик Дмитро, заар. 324
Жирик Іван с. Михайла (1919)
306
Жирик Іван с. Михайла (1920)
331
Житомирська, обл. 621
Жовтень (Жовтнево),
райцентр. Див. Єзупіль, смт.
Тисменицького р-ну
Жовтневий, р-н. Див.
Єзупільський, р-н
Жовтневий (Єзупільський)
(ч. 5), РП ОУН. Див. ОУН,
Жовтневий (Єзупільський) РП
Жолоб, ліс 377
Жолоб, прис. с. Манява
Богородчанського р-ну 554
“Жук”, кул. УПА 561
Жуковська Павлина 179
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“Журавель”, ком. б-ки СБ,
зах. у полон. Див. Гуцуляк
Михайло Васильович
“Журавель”, стр. кущ., зах. у
полон 57
“Журавля”, кур. (ТВ-23) 72
Жураки, с. Богородчанського
р-ну 109, 128, 141, 200, 340,
545, 547, 548, 552, 627, 640,
642
Жураки, с. Солотвинського
р-ну. Див. Жураки, с.
Богородчанського р-ну
“Журба”, рай. субреф. СБ. Див.
Бойчук Іван Михайлович
З
“З”, б-к ООСБ 210
“З”, б-к СБ (12) 586
“З”, ком. СКВ 150
“З”, чл. місц. пров. 569
“З-149”, слід. СБ 446, 448450, 532
Забережжа (Забережа,
Забереже), с. Лисецького
р-ну. Див. Забережжя, с.
Богородчанського р-ну
Забережжя (Забережжа,
Забережа, Забереже), с.
Богородчанського р-ну 49,
63, 73, 74, 88, 104, 107, 117,
126, 128, 136, 143, 209, 282,
283, 287, 291, 293, 294, 297,
298, 304, 333, 334, 635, 641
Забілий Руслан 34, 42
“Забіяка”, б-к ОП, зах. у полон
248
“Забіяка”, кущ. військ. Див.
Винник Яків
“Забіяка”, рай. реф. СБ.
Див. Головатий Василь
Степанович
Завадський Роман, заар. 410
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Завгородний Михайло
Юрійович (“Ігор”) 66, 98,
113, 116
Завгородний Ярослав, заар. 376
“Завзятий”, сот., вий. з пов.
Див. Свідрук Микола
“Завзятого”, вд. УПА 68
Завицький Степан 413
Завій, с. Калуського р-ну 342,
344, 625
Завій, с. Перегінського р-ну.
Див. Завій, с. Калуського р-ну
Загайна Ілюська, заар. 412
Загвіздь, с. Станіславського
р-ну. Див. Загвіздя, с.
Тисменицького р-ну
Загвіздя (Загвіздь), с. Тисмени
цького р-ну 130, 149
Загір’я, прис. с. Братишів
Тлумацького р-ну 57, 65, 464
Загір’я, с. Тлумацького р-ну
47, 135, 160, 161, 164, 167,
169, 194, 489, 491
Загір’я, с. Товмацького р-ну.
Див. Загір’я, с. Тлумацького
р-ну
Загоровський, о/у РВ УНКВС 544
Зади, хут. с. Грушка
Тлумацького р-ну 533
“Зазуля”, б-к надр. СБ 520
Зазуля, чл. РВК 483
Закаміння, прис. с. Микуличин
Яремчанської міськради 89
Закарпаття 77, 580, 604
Закерзоння 636
Заклінська Текля (“Хортиця”) 81
Закрівці, с. Коломийського
р-ну 47, 72, 111, 120, 138,
139, 161, 179, 184, 189, 190,
515, 517, 531, 540, 619-621
Закрівці, с. Отинійського
р-ну. Див. Закрівці, с.
Коломийського р-ну

Залипче, поле 398
“Залізний”, б-к, ком. б-ки СБ.
Див. Бобик Йосип Іванович
“Залізний”, пов. субреф. СБ 623
“Залізний”, слід. СБ, вишк.
СБ КК, хор., сотн. Див.
Шеванюк Василь Андрійович
“Залізні”, сотня 631
“Залізняк”, б-к СБ. Див.
Мартинюк Михайло с. Федора
“Залізняк”, ком. СКВ (8). Див.
Іванилюк Степан
“Залізняк”, підп. (10) 119
“Залізняк”, рай. субреф.
СБ (10). Див. Юркевич
Володимир Степанович
“Залізняк”, стр. (4), зах. у
полон 65
“Залізняк”, стр. (8), зах. у
полон 139, 528
“Залізняк”, стр. СКВ 67
“Залізняка”, б-ка 104
Заліська Анна ж. Семена 325
Заліський Іван, заар. 324
Заліський Олекса, заар. 324
Залуква, с. Галицького р-ну
72, 151, 219, 628, 636
Запоріжжя, м. 641
“Запорожець”, рай. реф.
СБ (7) 609, 623
Запуст, ліс 207, 363, 364
Запуст Богородчанський, ліс 321
Зарічча, част. с.
Старі Богородчани
Богородчанського р-ну 347
Зарічча (над Прутом, Заріча),
с. Яремчанського р-ну. Див.
Заріччя с. Надвірнянського
р-ну
Заріччя (Заріча, Зарічча над
Прутом), с. Надвірнянського
р-ну 62, 63, 68, 117, 127,
148, 198, 200, 584, 585, 591593, 612, 622, 633

Заріччя (Заріча, Зарічче к.
Солотвини), с. Солотвин
ського р-ну (тепер у скл.
смт. Солотвин) 51, 99, 102,
104, 130, 141, 620
Заріччя над Прутом, с. Ярем
чанського р-ну. Див. Заріччя,
с. Надвірнянського р-ну
Заруб, ліс 472
Заруба Василь с. Федора, з
ДВК 353
Заруба Дмитро с. Василя, з ДВК
353
Заруба Марія ж. Василя, заар.
314
Заруба Петро с. Михайла, з ДВК
353
Зарудка, кут с. Підпечери
Тисменицького р-ну 212
Заставнівський, р-н
Чернівецької обл. 638
Затварницька Марія д. Мих.
164, 240
“Захар”, підп., зах. у полон 70
Захарко Гринь, злов. 426
Захарчук Федір с. Антона 298
“Зачепа”, б-к СБ (10) 123
Заяць Марія д. Ілька 473
Заяць Мартин 382
Заяць Михайло, з с.
Пшеничники 429
Заяць Михайло, заар. 399
Заяць Михайло с. С., заар. 399
Заяць Степан 137
Збанський Микола 315
Збігла Доня, стан. харч., заар. 68
Збіглей Роман с. Насті 489, 490
Збора, с. Войнилівського р-ну.
Див. Збора, с. Калуського р-ну
Збора, с. Калуського р-ну 72
Зварич Анна, з с. Петрилів 481
Зварищук Василь с. Миколи 514
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“Звенислава”, окр. реф. жін.
Див. Скрентович-Лаврів
Марія Антонівна
“Звірі”, сотня 643
Здерка Дмитро с. Василя 368
Здерка Іван с. Василя 343
Здерка Онофрій с. Миколи
313, 318
Зелена, с. Надвірнянського
р-ну 46, 51, 82, 92, 110, 117,
118, 123, 124, 126, 130, 143,
200, 203, 553, 556, 574, 575,
578, 580, 581, 614, 615, 618,
623, 628, 637, 638, 640
“Зелений”. Див. Синенко Іван
Павлович
“Зелений”, кущ. Див. Берладин
Петро Данилович
“Зелений”, підп. 185
“Зелений”, підп, зах. у полон.
Див. Салига Никола [Микола]
Зелениця, прис. с. Зелена
Надвірнянського р-ну 126,
580, 581
Зеленчук Дмитро, стан. звен.,
вий. з пов. 580
Зеленчук Михайло Юрійович
(“Деркач”) 610, 623
Зеленюк Михайло, заар. 343
Зелінський Василь, заар. 225
Зельманович Іван с. Олекси,
заар. 219
Зельоненко, нач. РВ УНКДБ 99,
323, 324, 328, 343, 355, 364
Земба Ярослава д. Петра, з
ДВК 353
“Зенко”, рай. реф. СБ (1). Див.
Бойчук Михайло Іванович
“Зенко”, рай. реф. СБ (9),
надр. реф. СБ. Див.
Скрентович Іван Антонович
“Зимний”, б-к СБ (10) 123
Зінько Василь, злов. 427
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Зінько Гринь (1914) 446
Зінько Марта, з с. Милування
446-448
Зіняк Андрій, з с. Майдан 52, 557
Зіняк Анна, стан., заар. 52,
550, 551
Зіняк Василь (с/о “Залізняк”) 51
Зіняк Марія (Тимка) 557
Зіняк Никола (Микола) 557
Зіняк Юстина, заар. 52
“Зірка”, стан. Див. Кобзей Ольга
“Змії”, сотня 635
“Змій”, ком. б-ки СБ (10) 624
“Зміюка”, б-к СБ (6) 122
“Зозуля”, б-к СБ (2) 148
Золота Липа (Липа), с.
Тлумацького р-ну 195, 473,
481-483, 489, 493
Золотопотіцький (тепер у
скл. Бучацького р-ну), р-н
Тернопільської обл. 510
Золочівська, округа ОУН (ЛК).
Див. ОУН, Золочівський окр.
провід
Золочівський, р-н Львівської
обл. 633
Зольган Василь 453
“Зоня”, чл., рай. реф. УЧХ (10),
зах. у полон 216, 567
Зорій Іван с. Михайла 286
Зорій Настя 147
“Зоря”, стан. харч., заар. 109
“Зорян”, ком. рай. Л-гр. 71,
498, 624
“Зоряна”, гр. (б-ка) 503
“Зоя”, а/в РВ УНКВС, заар. СБ.
Див. Хоміца Анна
“Зуб”, б-к, ком. б-ки ООСБ.
Див. Рогів Дмитро
Васильович
Зубатюк Іван, зголош. 434
Зубатюк Кирило, зголош. 434
Зубик Лев (“Циган”) 549

Зубик Марія д. Степана 357
ЗУЗ (Україна Західна) 27, 35
Зьола, госп. 566
Зьола Доня 567
Зюзін, ст. о/у РВ УНКВС 158, 192
И
Ива Федь 62
І
“І”, вд. Див. “Іскри”, кур. (вд.)
“І”, СКВ 101, 117, 592
“І”, чота 149
“І-123”, з окр. реф. СБ 54, 85
ІБ (“істребітелі”, “істребки”) 29,
30, 37, 38, 45, 47-49, 51, 60,
62-64, 68-70, 73, 76, 79, 91-94,
96, 97, 99, 100, 107, 108, 110,
111, 113, 115-118, 125, 126,
130-135, 137-143, 150, 159,
162, 167, 168, 171, 172, 176,
182-186, 188, 193-197, 201,
202, 204, 222, 237, 245, 247,
259, 290, 291, 293, 295, 297,
302, 305, 311, 317, 322, 325,
327, 329, 333-336, 338-342,
344, 345, 347, 351, 352, 354359, 363, 366, 369, 370, 379,
389, 391, 394, 396-399, 402,
403, 405-408, 411, 418-420,
423, 429, 449, 458-460, 465,
466, 467, 470, 496, 509, 512,
522, 523, 525, 538, 540, 544,
550, 553, 556, 571, 576, 577,
581, 584, 585, 593, 595, 627
“Іван”. Див. Духович Прокіп
Омелянович
Іван, кол. стр., а/б 72
“Іван”, рай. реф. СБ (2), хор.,
провокат., а/б. Див. Лесів
Василь Олександрович
Іваник Іван с. Вас. 479

Іваниківка, с.
Богородчанського р-ну 74,
104, 121, 136, 143, 147, 168,
283, 285, 287, 293-297, 299,
317, 369, 617, 639
Іваниківка, с. Лисецького
р-ну. Див. Іваниківка, с.
Богородчанського р-ну
Іванилюк Степан (“Залізняк”)
185-187, 449, 532
Іваницька Катерина д.
Михайла, заар. 222
Іванишин Іван 160
Іванишин Марія 162
Іванишин Марія (а/в
“Барханка”) 51, 52
Іванишин Сафат 557
Іванишин Стефан 557, 558
Іванишин Юрко с. Василя 328,
329
Іванів Олена д. Вас. 364
Іванків Михайло 141
Іванків Юрко, з с. Жураки 552
Івано-Франківськ
(Станиславів, Станіслав), м.
29, 34, 37, 42, 50, 63-65, 68,
69, 77, 79, 80, 82-84, 90, 104,
109, 118, 119, 128, 132, 145,
149-152, 165, 180, 182, 183,
188, 190, 194, 195, 199, 200,
244-251, 253-275, 277, 286,
288-290, 295, 297, 298, 301,
310, 360, 366, 369, 431, 433,
440, 449, 458, 464, 483, 490,
493, 494, 511, 523, 540, 545,
549, 551, 559, 570, 595, 604,
612, 613, 617, 619, 623, 633,
637, 638, 644
Івано-Франківська (Станіслав
ська, Станиславів) обл. 34,
42, 207, 354, 612, 614, 616,
622, 623, 628, 630, 632-634,
639-641
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Іваночка, спр. 567
Іваночко Іван 62
Іваночко Микола, аг./тер. РВ
УНКДБ 155
Іванців Денис, учит. 466
Іванців Михайло, дезер. УПА,
ком. б-ки РВ УНКВС 108, 109
Іванчук Михайло, дир. мол. 388
Іванчук Олекса с. Григора,
заар. 292
Іванюк Олена ж. Дмитра,
вивез. 358
Івасюк Олекса 63
Ігнатюк Василь, а/в РВ УНКВС
119
“Ігор”, б-к, рай. субреф. СБ.
Див. Паращук Степан Якович
“Ігор”, б-к СБ (1) 122, 129, 224
“Ігор”, б-к СБ (2) 115, 148
“Ігор”, заст. стан. 158, 192, 535
“Ігор”, стр. УПА 132
“Ігор”, стр. УПА. Див. Петришин
Василь с. Николи [Миколи]
“Ігор”, чот. (ком. б-ки). Див.
Завгородний Михайло
Юрійович
Ігра Катерина (“Недоля”) 109
Ільків Марія 243
Ільків Олекса (“Карпо”) 229,
230, 653
Ільків Петро с. Василя 243
Ільків Петро с. Петра 242
“Ілько”. Див. Кончаківський
Петро Васильович
Ільчук Марія д. Олекси, заар. 223
Ільчук Петро с. Василя, заар. 222
Ільчук Софія д. Михайла 222
Інженера, ліснич. 279
“Ірка”, стан. Див. Касіянчук
(“Ірка”)
Ісаків, с. Обертинського р-ну.
Див. Ісаків, с. Тлумацького р-ну
Ісаків, с. Тлумацького р-ну 92,
459, 461, 466
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“Іскра”, жандарм УПА, зах. у
полон, провокат. 316
“Іскра”, підп. 189
“Іскра”, провокат. 539
“Іскра”, рай. реф. СБ (6). Див.
Олійник Василь Михайлович
“Іскра”, рай. субреф. СБ
(1). Див. Яськів Василь
Григорович
“Іскра”, сот., кур. (ком. вд.),
сотн. 50, 148
“Іскра”, стан. (1) 239
“Іскра”, стан. (5), зах. у полон 103
“Іскра”, стан. (8), зах. у полон 93
“Іскри”, кур. (вд.) 65, 66, 72,
90, 102, 109, 115, 117, 118,
149, 202, 361, 440, 547, 561
“Іскри”, сотня 550, 553, 619, 623
“Істребітелі” (“істребки”). Див. ІБ
Іщук Олександр 31, 39
Ї
“Їжака”, чота 82
Й
“Йордан”, край. реф. СБ. Див.
Лівий Володимир Михайлович
Йосипенко Іван, аг. 52
К
“К”, підп. 191
“К”, терен. Див. Коломийщина
“К”, чота 147
“К-135”, слід. СБ 545, 552, 554
“К-139”, слід. СБ 306, 307, 310,
312, 317, 319, 321, 334, 335
“К-147”, слід. СБ 520, 521
“К-151”, слід. СБ 441, 442, 444
Кабан Анна, заар. 434
Кабан Василь 160
Кабан Гринь 424
Кабан Іван, злов. 434
Кабан Іван (“Чорний”) 162

Кабан Ілько, б. секр. с/р 434
Кабан Ілько, з с. Стриганці 427
Кабан Ілько (Павлишин) 434
Кабан Калина, заар. 434
Кабан Мирон 162
Кабан Настя, госп. 428
Кабан Ольга, учит. 446
Кабан Софія, заар. 434
Кабан Таця, заар. 434
Кавецький Василь, з с.
Пшеничники 429
“Кавка”, стр. УПА 279
Кавка Анна, з с. Петрилів 484
Кавка Іван Семенович
(“Плюта”) 624
Кавчук Юстина д. Петра 485
Кагава, ліс 511
Кадівб, прис. с. Грушка
Тлумацького р-ну 535
Кадук Дмитро с. Івана 288
Кадук Никола (Микола) с.
Юрка 288
Кадук Федор (Федір) с. Юрка
288
Калин Василь, з с. Довге 433,
454
“Калина”, стан., заар. Див.
Шкрум Магда
Калинищі, прис. с. Горохолин
Ліс Богородчанського р-ну
318, 319
Калиняк Дмитро, з с. Остриня
195
Калиняк Микола с. Василя,
заар. 195, 506
Калмиков, о/у, слід. РВ УНКДБ
331, 364
Калуська, округа ОУН. Див.
ОУН, Калуський окр. провід
Калуський, р-н 72, 623, 635
Калуський Василь
(“Шрамченко”) 274
Калуський Дмитро 274

Калуш, м. 90, 118, 149, 151,
251, 260-262, 629
Калущина 70, 72, 217, 342, 344
Камінна, с. Ланчинського
р-ну. Див. Камінне, с.
Надвірнянського р-ну
Камінне (Камінна), с.
Надвірнянського р-ну 103,
104, 126, 571, 642
“Камінь”, б. стр. УПА. Див.
Квич Іван
Кам’янець-Подільська, обл.
Див. Хмельницька обл.
Канада 34, 42
“Канарей”, чл. ОУН. Див.
Капущак Дмитро
Кандюк Іван с. Степана 478
Капар (“Грубий”) 136, 377,
381, 382, 387, 624
Капар Іван с. Панька 381
Капітан Марія (1923) 499
Капущак Василь Миколайович
(“Мирон”) 74, 301-304, 606,
607, 624
Капущак Василь с. Семена,
заар. 370
Капущак Дмитро (“Канарей”) 367
Капущак Дмитро с. Івана
(“Буревій”) 365, 366
Капущак Микола Васильович
(“Вітер”) 370, 607, 624
Капущак Онофрій с. Дмитра 367
Капущак Степан, з с.
Горохолина 314
Карабин Юрій Васильович
(“Крук”) 609, 625
Каратницький Василь с. Матія
330, 331
Каратницький Михайло
Юрійович (“Маяк”) 207, 342,
361, 362
Каратюк Василь, з с. Манява 553
Кардаш Софія ж. Федора 276
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Кардаш Теодор с. Матія
(“Чумак”) 265
“Карий”, б-к СБ (5). Див. Дудка
Михайло с. Івана
“Карий”, кущ. проп. Див.
Борис Михайло
“Карий”, підр. інф. СБ (1) 120,
625
“Карлик”, кущ. госп. Див.
Ткачук Василь
Карлов, ком. б-ки, дільн. РВ
УНКВС 159, 184, 192
“Кармелюк”. Див. Ярицький
Степан Дмитрович
“Кармелюк”, б-к СБ 201
“Кармелюк”, б-к СБ (2) 121
“Кармелюк”, б-к СБ, заст.
ком. б-ки СБ. Див. Богович
Василь Васильович
“Кармелюк”, рай. пров. 314
“Кармелюк”, рай. реф. СБ (9),
віст. Див. Гуменяк Василь
Якович
“Кармелюк”, стан. с. Грушка 535
“Карп”, сот. сан. 220
Карпати, гори 29, 37, 255
Карпатський, край ОУН (КК).
Див. ОУН, Карпатський КП
Карпенко, о/у РВ УНКДБ, ст.
л-нт 103
“Карпо”, б-к СБ (1). Див. Ільків
Олекса
“Карпо”, рай. субреф. СБ, рай.
орг. реф. Див. Юрків Олексій
Федорович
“Карпо”, стан., зах. у полон 56
“Карпо” (“Мирон”), рай. реф.
СБ (10) 120, 610, 625
Карп’як Степан 90
Карубат Дмитро, заар. 411
“Карук”, б-к кущ. 270
Касіянчук (“Ірка”) 100
Касіянчук Настя, стан. харч.,
заар. 100
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Касіянчук Юстина, заар. 100
Катамай Ярослав Васильович
(“Демон”, “Марко”) 608, 625
Катамай Ярослав Васильович
(“Денис”) 608, 625
Катерина, служ. з с. Кутище 490
Катрінець Анна 347
Катрінець Дмитро, заар. 343
Качкан Атаназій с. Дмитра 260
Качкан Василь с. Гриня 260
Качкан Дарія ж. Онофрія 254
Качкан Онофрій с. Теодора 260
Качурик Михайло 65
Кашалаба Василь, злов. 433
Кашалаба Василь с. Михайла
454
Кашалаба Северин, злов. 433
Квасишин Анна (1923) 489
Квасній Наталка 237
Квич Іван (“Камінь”) 147
Квич Михайло с. Василя 286
Квітковська Василина д. Івана
589
Квітчук Дмитро (1895) 595
Квітчук Йосиф (Осип),
“істребок”, ком. б-ки РВ
УНКВС 67, 144, 593-596
Кедринець, ур. 642
Кердяк Пилип, “істребок” 403
Керзона, лінія 170
Кернікевич Василь, заар. 385
Кернікевич Ольга 394
Кернікевич Осип, гол. с/р 415
Кернікевич Семен, заар. 385
Керста Анна (Курчачка) 484
Кецманюк Анна д. Тимка 298
Кидик Анна 381
Кидик Василь, заар. 399
Кидик Ілько, заар. 399
Кидик Марія 399
Кидик Степан, заар. 399
Київ, м. 27, 28, 30, 35, 36, 50, 618
“Кир”, рой., чот. Див. Найдич
Дмитро Васильович

Кирета Іван, з с. Петрилів 481
“Кирило”, стр. УПА, зах. у
полон 65
Кисиличак Дмитро с. Івана 344
Кицманюк Василь с. Івана (а/в
“Дубенко”) 53
Кицманюк Петро (а/в “Байда”)
53
Кицула Павло, з с. Петрилів 481
Кишманюк Дмитро с. Михайла
288
Ківнюк Петро с. Гриня 595
Кільчицький Дмитро 195
Кіндрат Василь с. Михайла,
заар. 290
Кіндратюк Дмитро, з прис.
Зелениця 580, 581
Кіндрачук Богдан 34, 42
Кінчаки (Нові, Старі), с.
Галицького р-ну 95, 97, 98,
103, 116, 129, 133, 138, 185,
186, 188, 372, 393, 394, 400,
401, 410, 411
Кінчаки Нові, с. Жовтневого
р-ну. Див. Кінчаки, с.
Галицького р-ну
Кінчаки Старі, с. Жовтневого
р-ну. Див. Кінчаки, с.
Галицького р-ну
Кінчацький, ліс 97
Кінюк Марія д. Василя 341
Кінюк Никола (Микола) с.
Дмитра 340
Кінюк Параска, заар. 340
“Кіт”, стр. кущ. Див. Соловей
Дмитро с. Івана
Клебаня (Клебанія), прис. с. Лани
Галицького р-ну 376, 381
“Клевець”. Див. Гаврилюк
Степан Данилович
Клевець Дмитро с. Микити 272
Клевець Іван Миколайович
(“Роман”) 607, 625

Клейнота Дмитро с. Михайла,
с/о (аг.) УНКВС 154, 249, 250
Клецюк Дмитро (Іван) 160, 194
Клецюк Дмитро с. Дем. (1919)
469
Клецюк Микола, з с. Загір’я 491
Клива, г. 88, 89, 93, 549
“Клим”. Див. Комановський
Орест Львович
“Клим”, ком. кущ., вий. з пов.
280, 281
“Клим”, підп. Див. Губар Іван
“Клим”, рай. реф. СБ (4) 608, 625
“Клим”, рай. реф. СБ (11). Див.
Лукань Григорій Дмитрович
“Клим”, рай. тех. реф. СБ (8)
518, 625
Климбус Михайло с. Ів. 364
Клименко, з РК КП(б)У 176
Климко Настуня, з с-ща
Ланчин 565
Клинюк Михайло 165, 192
Клічук Роман 34, 42
Кловак Дмитро 62
Кловак Петро, заар. 375
Кловак Федір (1900), заар. 412
Кловак Федь 62
Клубівці, с. Тисменицького
р-ну 64, 90, 94, 107, 151,
177, 180, 184, 432, 508, 640
Клузів, с. Станіславського
р-ну. Див. Клузів, с.
Тисменицького р-ну
Клузів, с. Тисменицького р-ну 72,
115, 159, 160, 171, 247, 634
Клюба Михайло Олексійович
(“Андрій”, “Юрша”, “143”)
611, 626
“Ключ” (“Ручай), слід. СБ, рай.
реф. СБ (11) 610, 626
Кметюк Михайло Петрович
(“Сірко”) 564
Книш Михайло, орг. стан. ІБ 418
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Княгинин, с. [передм. м.
Станіслав] (тепер у скл. м.
Івано-Франківськ) 638
Князюк Василь с. Степана 296
Князюк Степан, вивез. 296
Князюк Степан с. Івана, стр.
УПА, зах. у полон 316
Князюк Тетяна ж. Степана 296
Коберницький Михайло
(“Колос”) 94, 372, 373
“Кобза”, підп. 202
Кобзан Роман Степанович
(“Потап”, “Смертоносець”)
607, 626
Кобзей Ольга (“Зірка”) 99
Кобилянський Осип с. Николи
(Миколи) 276
Кобра Гринь 166
Кобра Дмитро, заар. 484
Коваленко, ком. б-ки, л-нт
135, 137, 140, 186, 379, 387,
388, 393-395, 398
Ковалик Григор с. Павла 487
Ковалик Михайло 98
Коваль Дмитро с. Василя 488
Коваль Микола с. Мих. (1920)
469
Коваль Михайло, госп. 504
Ковальчук Анна ж. Дмитра 194
Ковальчук Василь 239
Ковальчук Доня д. Мих., заар.
238
Ковальчук Евдокія (Євдокія) ж.
Степана 488
Ковальчук Іван 67
Ковальчук Марія ж. Мих. 166
Ковальчук Марія ж. Павла 159
Ковальчук Михайлина 67
Ковальчук Михайло 67
Ковальчук Михайло Андрійович
(“Сірий”, “Сірко”) 626
Ковальчук Федір 239
Ковалюк Микола (1921) 471
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Ковалюк Михайло (1917) 488
Ковалюк Петро, з с. Грабич,
заар. 531
Ковбас Іван, з прис. Мостиська
459
Ковбас Іван, хлоп. 466
Ковбас Іван с. Гавр. 479
Ковбас Іван с. Осипа 478
Ковбас Іван с. Павла 479
Ковпак С., ком. з’єд. ч/
партизан 29, 37
Когут Андрій 34, 42
Когутівка, прис. с. Підпечери
Тисменицького р-ну 249
Когуч Павло Михайлович
(“Павло”) 116, 118, 260-262
“Козак”, аг./рейд. 155
“Козак”, б-к СБ (12) 588
“Козак”, заст. ком. пов. б-ки
СБ 121
“Козак”, рай. реф. СБ (3),
надр. реф. СБ. Див. Семенів
Василь
“Козак”, стр. кущ. 200
“Козак”, стр. УПА 158, 192
“Козак”, стр. УПА. Див.
Семанів Антін
Козак Василь, з с. Братишів 499
Козак Василь с. Андрія 492
Козак Василь с. Романа 490
Козак Михайло (1915) 463
Козак Петро Панькович
(“Довбуш”) 235
Козак Федір (“Мамай”) 499,
500
“Козака”, б-ка 333
Козарки, прис. с. Пасічна
Надвірнянського р-ну 578
Козачин Ілько с. Тимка 327
“Козачка”, рай. госп. реф., зах.
у полон 166
Козина, с. Жовтневого р-ну.
Див. Козина, с. Тисмени
цького р-ну

Козина, с. Тисменицького р-ну
62, 64, 67, 91, 107, 116, 132,
133, 374
Козів, гол. с/р 52
Козій Настя д. Івана, заар. 223
Козій Никола (Микола) с.
Николи (Миколи), заар. 222
Козлюк, кол. стр. УПА, а/б 72
Колечин Анна, з с. Липа 482
Коливайко Іван, аг. 52
Колинська Анна д. Романа 524
Колинці, с. Товмацького р-ну.
Див. Колінці, с. Тлумацького
р-ну
Колінці (Колинці), с. Тлума
цького р-ну 94, 114, 115,
128, 133, 136, 138, 159, 165,
166, 169, 184, 190, 192-195
Колісник Анна ж. Івана 529
Колодіїв, с. Галицького р-ну 56,
70, 139, 148, 220, 227, 231
Колодіївка, с. Станіславського
р-ну. Див. Колодіївка, с.
Тисменицького р-ну
Колодіївка, с. Тисменицького
р-ну 53, 61, 90, 104, 107,
108, 160, 164, 165, 245, 613,
615, 628, 632, 641, 642
Колодій Іван 387
Коломийська, округа ОУН.
Див. ОУН, Коломийський
окр. провід
Коломийський, надр-н ОУН.
Див. ОУН, Коломийський
надр-н
Коломийський, р-н 614, 620
Коломийщина 133, 210, 617, 629
Коломия, м. 31, 39, 150, 199,
461, 516, 523, 568, 570
“Колос”, б-к СБ (5). Див.
Коберницький Михайло
“Колос”, підр. 312

Комановський Орест Львович
(“Клим”, “Орко”, “138”) 168,
527, 530, 533, 609, 626
“Комар”, кущ. (5) 158, 192,
414, 415
Комарів, с. Галицького р-ну
63, 104, 129, 134, 137, 161,
164, 218, 240, 629, 633
Комарівський, ліс 63
Комаров, ком. б-ки, нач. ВББ
УНКВС 60, 73, 87, 164, 464,
469, 471, 472, 475, 491, 493
Кондрат Василь с. Йосипа 513
Кондрат Степан, з с. Петрилів 484
Кондратчук Василь с. Федора
285
Кондюк Микола с. Федора 510
“Коник”, стр. УПА. Див. Гарбуз
Дмитро с. Михайла
Коник Андрій Васильович
(“Смілий”) 72, 91
Коник Іван, госп. 400
Кончаківський Петро
Васильович (“Байрак”,
“Ілько”, “Нижчий”, “Скиба”,
“Федір”, “Н-125”, “65”,
“123”) 606, 626, 646
Копаніцький Іван, “істребок” 496
Копанка, дор. 363
Копанка, лази 100, 433
Копачівка, прис. с. Грабовець
(тепер с.) Богородчанського
р-ну 316, 318
Копитна Анна ж. Михайла 179
Коржак Антін 67
Коржак Василь, уч., заар. 403
Коржак Михайло, заар. 399
Коржак Михайло Миколайович
(“Сапер”) 116
Коржак Олекса (1914) 411
Коржак Остап 64
Коржак Теодозій 67
Коржинський Петро с.
Нестора, пор. УГА, заар. 105
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Кориташ Михайло с. Івана 493
Корінець Анастасія 189
Корінець Петро, “істребок” 408
Корінець Текля, заар. 410
“Корнієнко”, рай. тех. реф. СБ
159, 185, 193, 453, 454, 627
“Корній”, б-к СБ (7) 122
“Корній”, ком. б-ки СБ (9), зах.
у полон 627
Корнутій Анна, заар. 335
Корнутій Марія 335
Коровай Евгенія (Євгенія) д.
Івана, стан. сан. 274
Королик Василь, з с. Побережжя
432
Королівка, с. Отинійського
р-ну. Див. Королівка, с.
Тлумацького р-ну
Королівка, с. Тлумацького р-ну
29, 37, 64, 116, 118, 522,
538, 615, 622
Король Микола (1900) 472
Королюк Микола 429
Коропець, райцентр.
Див. Коропець, смт.
Монастириського р-ну
Тернопільської обл.
Коропець, смт. Монастири
ського р-ну Тернопільської
обл. 69-71, 133, 472, 481,
482, 496
Коропецький (тепер у скл.
Монастириського р-ну), р-н
Тернопільської обл. 162,
388, 428, 472
Коростеньов, ком. б-ки, о/у РВ
УНКВС 242, 243
Коростіль Дмитро, стр. УПА 444
Корчій Іван с. Якова 540
Коршівський (тепер у скл.
Коломийського р-ну), р-н
149, 190, 210
Косівський, надр-н ОУН. Див.
ОУН, Косівський надр-н
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Косівський, р-н 638
Космач, с. Богородчанського
р-ну 46, 51, 89, 99, 102, 103,
547-549
Космач, с. Солотвинського
р-ну. Див. Космач, с.
Богородчанського р-ну
Костей Василь, гол. с/р 339
Костишин Микола Іванович
(“Боєвий”, “Шпіон”) 608,
627, 648
Костів Степан, заар. 377
Костюк, госп. з с. Діброва 340
Костюк Іван с. Дмитра 340
Костюк Настуня ж. Михайла 340
Котов, нач. РВ УНКДБ 158, 192
Кохністер Степан 379
Кохністер Ярослав 62
Коцан Анна д. Степ. (1922) 489
Коцан Анна д. Степана (1913) 492
Коцан Василь с. Степ. 489, 490
Коцан Палагна д. Степ. 489, 490
Коцюби, прис. с. Старі
Богородчани Богород
чанського р-ну 321
Кочерган Михайло 166
Кошовий, заст. ком. б-ки
УНКВС 491, 493, 498
Кравець Анна ж. Николи
(Миколи) 485
Кравець Микола, заар. (а/в
“Петров”) 53
Кравець Михайло, нач. РВ
УНКДБ 127, 588, 591, 595
Крайова Екзекутива ОУН
ЗУЗ. Див. ОУН, Крайова
Екзекутива ЗУЗ
Краківський Гаврило (1889) 412
“Крамаренка”, чота 378
“Крамаренко”, підп. Див.
Духович Петро с. Ізидора
“Крамаренко”, чот., сот., рай.
реф. СБ, рай. пров., надр.

орг. реф., надр. реф. СБ,
хор. Див. Ярицький Степан
Дмитрович
Красилівка, с. Отинійського
р-ну. Див. Красилівка, с.
Тисменицького р-ну
Красилівка, с. Тисменицького
р-ну 184
Красна, с. Ланчинського
р-ну. Див. Красна, с.
Надвірнянського р-ну
Красна, с. Надвірнянського
р-ну 47, 50, 99, 105, 106,
109, 199, 200, 563, 568, 630,
640, 642
Красне, с. Перегінського
р-ну. Див. Красне, с.
Рожнятівського р-ну
Красне, с. Рожнятівського р-ну
50
Красняк Іван (1922) 491
Красюк Іван 189
Кременоса, прис. с. Пасічна
Надвірнянського р-ну 200,
201
Кремидів, с. Галицького р-ну
71, 93, 98, 104, 135, 137139, 180, 183, 185, 186, 188,
372, 378, 387, 393, 394, 400,
401, 404, 410, 411
Кремидів, с. Жовтневого р-ну.
Див. Кремидів, с. Галицького
р-ну
Кремидівський, ліс 97
Кремінці, с. Яремчанського
р-ну. Див. Татарів, с.
Яремчанської міськради
“Кремінь”, кул. СБ (11) 123
Крехів, прис. с. Медуха
Галицького р-ну 396, 397
Креховецька Марія д.
Стефана, кур’єр 253
Креховецький Іван с. Федора
(1910) 492

Креховський Іван с. Ф. (1900)
489, 490
Кривейко (вул. прізв.), з с.
Юрківка 427
“Кривейко”, чот. 573
Кривець, с. Богородчанського
р-ну 88, 89, 92, 93, 200, 202,
549
Кривець, с. Солотвинського
р-ну. Див. Кривець, с.
Богородчанського р-ну
“Кривоніс”, рай. реф. СБ, пов./
надр. реф. СБ, окр. реф.
СБ (20), ст. бул., хор. Див.
Сулятицький Мирослав
Володимирович
Кривотули Нові, с.
Отинійського р-ну.
Див. Нові Кривотули, с.
Тисменицького р-ну
Кривотули Старі, с.
Отинійського р-ну. Див.
Старі Кривотули, с.
Тисменицького р-ну
Кривуля, г. 100
“Крига”, б-к СБ 163
“Крига”, кол. чот., заст. ком.
обл. б-ки УНКДБ 72, 301
Крижанівська Софія 274
Крижанівський Гринь 274
Крижанівський Іван 331
Крижанівський Олекса (1892)
458
Крилов, о/у УНКДБ, ст. л-нт
83, 84
Крилос, с. Галицького р-ну 77,
135, 137, 219, 228, 623, 624,
629
Криса Василь (1898), заар. 412
Криса Володимир 62
Криса Осип 379
Криський, ліс 132
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Крихівці, с. Лисецького р-ну
(тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 72, 627, 644
Крицун (“Медвідь”) 365, 366
Крицун (“Ролянд”) 168
Кричак Матвій 235
Кричевський Микола 52
Кричка, с. Богородчанського
р-ну 46, 63, 65, 69, 87, 100,
109, 132, 559, 560
Кричка, с. Солотвинського
р-ну. Див. Кричка, с.
Богородчанського р-ну
Кріпчук Антін, з УПА 596
Кріпчук Дмитро с. Оніфра 144,
596
“Кропка”, кол. жандарм. УПА,
а/б. Див. Чепський Іван
Крох Анна ж. Якова 492
Крох Григор (1885) 492
Крох Іван (1885) 500
Крох Іван (1890) 492
Крох Іван с. Максима 492
Крох Іван с. Михайла 489
Крох Іван с. Якова 489, 490
Крох Михайло (“Підкова”) 489,
490
Крох Михайло с. Івана 490
Крох Настя ж. Івана 489, 490
Крох Настя ж. Михайла (1919)
489, 490, 492
Крох Февронія ж. Івана 492
Крох Яків (1912), заар. 500
Крох Яків с. Григора (1912) 492
Крох Яків с. Григора (1918) 492
“Крук”. Див. Волощук Ярослав
Васильович
“Крук”, а/б. Див. Томин Ярослав
Степанович [Семенович]
“Крук”, б. стан. 369, 370
“Крук”, б-к СБ. Див.
Павликівський (“Крук”)
“Крук”, б-к СБ. Див. Сенько
Йосип
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“Крук”, кол. спецкур., а/б 72
“Крук”, ком. б-ки СБ. Див.
Монюк Дмитро Олексійович
“Крук”, рай. інф. СБ 120
“Крук”, рай. реф. СБ (8). Див.
Карабин Юрій Васильович
“Крук”, сот. Див. Федорак Іван
Петрович
“Крук”, стр. УПА. Див. Гулчак
Іван с. Николи (Миколи)
“Крук”, стан. с. Глибоке 364
Круп’як Дмитро 202
Крутяк Марія 128
Кубаївка, с. Ланчинського
р-ну. Див. Кубаївка, с.
Надвірнянського р-ну
Кубаївка, с. Надвірнянського
р-ну 48, 197-199, 563, 569,
570, 573
“Кубірка”, кущ. інф. СБ 627
Кубірка Никола (Микола) с.
Дмитра, секр. с/р 352
Кугутівка, прис. с. Підпечери
Тисменицького р-ну 637
Кудла Анна 67
Кудла Текля (“Люба”) 164
Кудлатий (“Грунь”) 551
Кудринська Доня ж. Гната 485
Кудрявцев, нач. РВ УНКВС 203
Кузенко Мирон (1908), злов.
427, 446
Кузенко Михайло, злов. 434
Кузенко Петро, з с. Довге 433
Кузик Михайло, з с. Петрилів 481
Кузик Никола (Микола), заар. 484
Кузик Рузька 484
Кузишин Анна ж. Івана 529
Кузишин Михайло с. Івана 529
Кузів Василь 139
Кузів Степан, с/о 92, 574
“Кузьма”, стр. УПА 298
Кузьма Доня 315
Кузьма Марія ж. Миколи 315

Кузьмич Гринь с. Михайла
(“Хитрий”) 374
Кузюк Анна 165, 192
Кузюк Дмитро с. Ол. 134
Кукурудз Степан 433
Кулагін Г., ком. заг. ч/партизан
29, 37
Кулаченко, нач. г-ну 191
Кулик Василь 166
Кулик Михайло 166
Кулик Петро (1922) 523
Куліков, о/у, заст. нач. РВ
УНКВС/УМДБ, мол. л-т 127,
128, 162, 163
Куліковський Степан 194
Кульчак Антонія 364
Кульчак Іван, заар. 364
Куляк Никола (Микола) с.
Гаврила 352
Кумгир Анна 428
Кумгир Василь 428
Куневич Дмитро 369
Курас Іван 176
Курилюк Василь 52
Курилюк Іван (“Гармаш”) 654
Куриляк Анна 243
Куриляк Василь, госп. 243
Куриляк Іван с. Василя 242
Куриляк Настя 241
Курипів, с. Галицького р-ну 56,
101, 227, 231
Курманівка, поле 454
Курнутій Василь с. Петра,
заар. 308
Курнутій Микола с. Петра, стр.
УПА, зах. у полон 308
Курос Степанія, заар. 385
Куртин, з с. Глибівка 208
Куртин Іван с. Онофрія 327
Куртяк Василина ж. Михайла
302-304
Куртяк Михайло (“Шугай”) 365
Куртяк Михайло с. Вас., з ДВК
353

Курчак Анна д. Івана, з с.
Петрилів 481, 484
Кутиська, с. Товмацького р-ну.
Див. Кутище, с. Тлумацького
р-ну
Кутиський Дмитро, “істребок”,
заар. 496
Кутиський Іван, “істребок”,
заар. 496
Кутиський Микола, “істребок”,
заар. 496
Кутище (Кутиська), с.
Тлумацького р-ну 48, 57, 58,
65, 90, 141, 146, 161-163,
165, 167, 169, 176, 189-192,
194, 195, 479, 490, 512
Куцак Іван 185
Куций, нач. РВ УНКВС 248,
266, 267, 272
Куцій Андрій, “істребок” 403
Куцій Гнат, “істребок” 403
Куцій Марина, вивез. 403
Куцій Петро, заар. 376
Кучерівка, хут. (вул.) с. Грушка
Тлумацького р-ну 533
“Кучмела”, зв’язк., зах. у полон
94
Кушнірик Дмитро (1905) 460
Кушнірик Степан (1919) 460
Кушнірик Федір (1922) 460
Л
“Л”, підп. 158, 191, 192
“Л”, чот. 203, 525
“Л-17-7”. Див. Дубний
Михайло Миколайович
Лаба Настя 68
Лабунька Ілля 34
Лаврик Михайло с. Олекси 343
Лаврик Параска д. Михайла 343
Лаз, прис. с. Красна
Надвірянського р-ну 47, 200
Лазар Іван 278
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Лазар Михайло с. Івана
(“Підкова”) 158, 278
Лазарів Василь с. Івана 542
Лази, ліс 349
Лази (Лазок), прис. с. Зелена
Надвірнянського р-ну 118
Лазорів Анна 200
Лани, с. Галицького р-ну 64,
92, 93, 105, 128-130, 133,
135, 136, 138-140, 167, 169,
176, 181, 183, 185, 186, 188,
376-378, 381, 382, 387, 388,
393, 395, 398, 404, 406, 407,
410, 411, 413, 417, 419, 624,
630, 632, 644
Лани, с. Жовтневого р-ну. Див.
Лани, с. Галицького р-ну
Ланчин, райцентр.
Див. Ланчин, смт.
Надвірнянського р-ну
Ланчин, смт. Надвірнянського
р-ну 46, 47, 49, 70, 100, 101,
106, 109, 117, 123, 142, 198,
199, 563-565, 567, 568, 571,
572, 604, 618, 621, 643
Ланчинська, тюрма (в’язниця)
563
Ланчинський (Ланчин) [тепер у
скл. Надвірнянського р-ну],
р-н 30, 32, 38, 40, 52, 55, 66,
89, 100, 102-106, 109-111,
115, 119, 120, 123, 124, 126,
128, 142, 143, 148, 149, 198,
214-217, 301, 561, 563, 564,
566, 567, 570, 604, 605, 614,
618, 619, 627, 640-644
Ланчинський (ч. 10), РП ОУН.
Див. ОУН, Ланчинський РП
Ланчинщина (Ланчинеччина)
48, 50, 649, 650
Лапінська Надія, заар. 446
Лапчук Яким, заар. 412
Ласов, енкаведист 202
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“Ластівка”, рай. реф. СБ
(3). Див. Римар Дмитро
Миколайович
Ласяк Микола с. Мих. 478
Ласяк Петро с. Матія 477
Латюк Савка, госп. 433
Лахва Олена 69
Лахва Осип 69
Лащенко, нач. РВ УНКВС 311,
312
Лебідь Василь, заар. 384
“Лев”, б-к СБ (1) 121, 151, 229,
230
“Лев”, кол. кур. бунч., а/б. Див.
Чабанюк Богдан
“Лев”, ком. б-ки СБ (12).
Див. Абрам’юк Василь
Олексійович
“Лев”, рой., чот., ст. віст., бул.,
ст. бул. Див. Романів Андрій
Полікарпович
Левандівський Степан, заар. 406
Левандовський Микола (1925)
444
Левицька Віра (Ольга)
[“Дзвінка”, “Христя”] 627
Левицька Настя, кур’єр, заар.
426
Левицький Іван, заар. 400
Левицький Никола (Микола) с.
Федора 286
“Левко”. Див. Стефурак
Микола Юрійович
“Левко”, б-к (5) 131
“Левко”, ком. б-ки СБ, рай.
реф. СБ (12). Див. Дубний
Михайло Миколайович
“Левко”, підп., зах. у полон (7)
488
“Левко”, прац. окр. реф. СБ.
Див. Лисак Іван Антонович
“Левко”, рай. реф. СБ (8) 609,
628

“Левко”, стр. СБ (12) 565
“Левко”, стр. УПА 279
Левкун Ілько (1903) 595
Левкун Марія ж. Михайла 595
Левчук Софія, заар. 347
Легінь Іван (1906) 412
Легінь Кость, заар. 412
Легінь Петро 98
Легун Анна, заар. 435
Легун Василь, з Рошнів 432
Легун Іван, злов. 433
Лейбук Никола (Микола),
“істребок” 595
Лемик Василь с. Михайла, вий.
з пов. 238, 239
Лемик Наталка 406
Лемки (Липки), прис. с. Загір’я
Тлумацького р-ну 167, 194
Лемківщина 169
“Лемко”, рай. військ. реф.,
зах. у полон, провокат. Див.
Чорний Корній Васильович
Ленчук Іван с. Григора 492
Ленчук Катерина д. Дмит.
(1927) 489, 490, 492
Ленчук Марія ж. Дмитра (1922)
489, 490, 492
Ленчук Параска (1929) 499
Ленчук Софія д. Миколи (1924)
489, 490, 492
Ленюк Доня д. Максима, заар.
238
Леочко Дмитро (1902), заар. 412
Леочко Катерина 389
Лесів Василь Олександрович
(“Борис”, “Гонтаренко”,
“Іван”, а/б “Олесь”) 607, 628
Лесів Марія д. Олекси, заар. 221
Лесів Михайло с. Василя, заар.
221
Лесівка, с. Богородчанського
р-ну 65, 108, 125, 151, 207,
307, 310, 326, 328, 329, 331,

332, 342, 349, 350, 352, 355,
361, 362, 635
“Лесь”. Див. Гаргат Іван
Онуфрійович
Лесько Дмитро 70
Лесюк Василь с. Михайла 590
Лесюк Олекса 596
“Леся”, рай. реф. УЧХ. Див.
Хоміца Анна
Летовчук Михайло, заар. 314
Летовчук Михайло с. Василя,
заар. 314
Летовчук Олекса, “істребок” 345
“Летун”, рай. реф. СБ, надр.
субреф. СБ. Див. Стефурак
Микола Юрійович
Лехів Палагна (1927) 500
Лехів Софія (1895) 499
Лешко Явдоха д. Дмитра 306
Лещишин Антін, з с. Петрилів 481
Лещишин Настя, з с. Петрилів
481
“Лиман”, б-к СБ (4) 121
“Лиман”, рай. тех. реф. СБ (5).
Див. Шевчук Іван Васильович
“Лиман”, слід. СБ, зах. у полон,
а/б. Див. Ребрик Дмитро
Антонович
Липа, с. Товмацького р-ну.
Див. Золота Липа, с.
Тлумацького р-ну
Липівка (Ляцке Шляхоцьке,
Ляцьке Шляхецьке), с.
Тисменицького р-ну 121,
126, 134, 150, 184, 185, 187,
449, 514, 617, 631, 640
“Липкевич”, стр. УПА, рай.
тех. реф. СБ, рай. реф. СБ,
ст. стр., ст. віст., бул. Див.
Гаргат Іван Онуфрійович
Липники, ліс 314, 316
Липники, прис. с. Горохолина
Богородчанського р-ну 61,
314
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Лисак, ур. 630
Лисак Іван Антонович (“Левко”)
84, 628
“Лисенко”, рай. реф. СБ (1) 607
Лисець, райцентр. Див.
Лисець, смт. Тисменицького
р-ну
Лисець, смт. Тисменицького
р-ну 63, 294-298, 321, 604,
644
Лисецький (Лисець) [тепер у
скл. Тисменицького р-ну],
р-н 49, 55, 62, 63, 67, 73, 74,
82, 88, 121, 125, 126, 128,
168, 204, 249, 280-282, 284,
285, 287, 289-295, 297, 299,
304, 316, 317, 333, 334, 343,
532, 604, 605, 625, 627, 635,
644
Лисецький (ч. 3), РП ОУН. Див.
ОУН, Лисецький РП
Лисеччина 648
Литавчук, госп. 161
Литанюк Софія д. Николи
(Миколи), кут., заар. 258
Литвин Василь, заар. 98
Литвин Василь с. Михайла 314
Литвин Іван, з с. Межигірці 412
Литвин Микола, заар. 406
Литвин Михайло 315
Литвин Михайло, з с. Рошнів 433
Литвин Олекса, з с. Рошнів 433
Литвин Петро 99
Литвин Степан, госп. 433
Литвин Юстина 435
Литвинець Василь Іванович
(“Чорний”) 162, 238, 239
Литвинець Василь с. Федора,
заар. 238
Литвинець Ольга д. Мих., заар.
238
Литвинець Пилип 159
Литвицький Евстахій (Євстахій)
с. Адама, стр. УПА 47
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Литвицький Іван с. Адама, стр.
УПА 47
Литовчук Явдоха ж. Степана,
вивез. 358
Лихів Василь (1890) 491
Лібрик Анна ж. Степана 487
Лібрик Ілько с. Миколи 487
Лібрик Михайло (1900) 487
Лівий Володимир Михайлович
(“Йордан”, “Митар”) 636
Ліпка Нестор, заар. 571
Лірник Катерина, заар. 464
Лісна Тарновиця (Тарновиця
Лісна), с. Надвірнянського
р-ну 124, 148, 301, 566
“Лісовий”, б-к СБ (4) 121
“Лісовик”, підп. 653
“Лісовик”, стр. СКВ (8) 532
Лісок, поле 192
“Ліщина”, підп. 190
Лобур Настя 428
Лобур Палагна 428
Логаза Богдан с. Федора 267
Логаза Василь 266
Логаза Кирило (1913) 494
Логаза Марія, з с. Буківна 494
Логаза Михайло Васильович
(“Омелян”) 628
Логаза Никола (Микола), госп.
494
Логаза Палагна, з с. Буківна 494
Лоєва (Лойова), с. Надвірнян
ського р-ну 50, 62, 66, 92,
100, 101, 123, 126, 131, 201,
577, 616, 619, 635
Локитки, с. Товмацького р-ну.
Див. Локітка, с. Тлумацького
р-ну
Локітка (Локитки), с. Тлума
цького р-ну 135, 177, 190
Ломаджин, кут с. Середній
Майдан Надвірнянського
р-ну 47, 48, 568

Лосюк Анна д. Миколи 487
Лотвин Василь с. Івана, заар. 354
Лотоцька Марія, учит. 137
Лотоцька Марія д. Николи
(Миколи), заар. 258
Лотоцька Параска 127
Лотоцька Слава, учит. 165, 195
Луг, прис. с. Делева
Тлумацького р-ну 510
Луг, с. Яремчанського р-ну
(тепер у скл. смт. Делятин
Надвірнянського р-ну) 95,
118, 126, 199, 200, 204, 588,
626, 633
Луганськ, м. 628
Луги, прис. с. Кутище
Тлумацького р-ну 57
“Луговий”, кущ. госп. (8) 538
“Луговий”, підп., зах. у полон.
Див. Вислобіцький Михайло
Лужний Юрко с. Михайла 286
Лужок, поле 101, 433
Лука, с. Коропецького р-ну
Тернопільської обл. Див.
Лука, с. Монастириського
р-ну Тернопільської обл.
Лука, с. Монастириського р-ну
Тернопільської обл. 483
Лукань Григорій Дмитрович
(“Клим”, “Нечай”, “144-б”)
610, 628, 650
Луканюк Василь, з с. Жураки 545
Луканюк Іван, “істребок” 100
Луканюк Михайло, заар. 545
Луква, прис. с. Росільна
Богородчанського р-ну 55
Луквиця (Прислуп), с.
Богородчанського р-ну 46,
87, 88, 131, 558
Лук’янівська, в’язниця 619
“Луна”, міськ. пров. 83, 84
“Лунів”, б-к СБ (4) 121
Лунів Олекса с. Олекси 357

Луцак Василь 128
Луців Анна ж. Володимира 543
Луцюк Василь, роб. 312
Львів, м. 29, 34, 36, 37, 42, 551,
628-630, 633-637, 640, 641
Львівська, обл. 89, 620, 626,
631, 633
Львівський, край (ЛК). Див.
ОУН, Львівський КП
Львівщина 637
Льодецький Петро, з с.
Петрилів 481
“Люба”, пом. окр. реф. УЧХ.
Див. Кудла Текля
Любий Михайло 62
Любіжня, с. Яремчанського
р-ну (тепер у скл. смт.
Делятин Надвірнянського
р-ну) 199, 204, 582, 588
Людера Кость 404
“Лютий”, б-к СБ (12) 586, 587
Лючки, с. Косівського р-ну
199, 590, 595
Лючки, с. Яблунівського р-ну.
Див. Лючки, с. Косівського
р-ну
Лядецька Анна, з с. Петрилів 484
Лялик Северин, заар. 434
Ляхівці, с. Богородчанського
р-ну. Див. Підгір’я, с.
Богородчанського р-ну
Ляцке Шляхоцьке (Ляцьке
Шляхецьке), с. Тисмени
цького р-ну. Див. Липівка, с.
Тисменицького р-ну
М
“М”, стр. СБ (10) 569
“М”, чота. Див. “Миші”, чота
“М-123”, з окр. реф. СБ 54, 85,
86, 119, 124, 155, 156, 172,
209
“М-131”, слід. СБ 567-570, 572
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“М-135”, слід. СБ 350
“М-139”, слід. СБ 304, 322,
332, 337, 339, 341, 344, 346,
348, 351, 353, 355, 357, 358,
360, 362, 364
“М-149”, слід. СБ 456, 457,
459, 461, 464, 466, 467, 469,
470, 474, 476, 479
“М-155”, слід. СБ 220
Магас Іван с. Михайла 343
Магус Дмитро 180
Маґун Степан Михайлович
(“Гарт”) 120, 609, 628
“Мазепа”, стан. харч., зах. у
полон. Див. Мандзюк Петро
“Мазепа”, стр. УПА. Див.
Данилюк (“Мазепа”)
Мазур, енкаведист, дільн. РВ
УНКВС/УМВС, л-нт 64, 134,
176, 188, 406, 408, 418
Мазур, “істребок” 97
Мазурик Доця, стан., заар. 224
Майборода, І-й секр.
РК КП(б)У 247
Майдан, прис. с. Пасічна
Надвірнянського р-ну 578
Майдан, с. Лисецького р-ну
(тепер у скл. с. Посіч
Тисменицького р-ну) 51
Майдан (Солотвинський),
с. Солотвинського
р-ну. Див. Міжгір’я, с.
Богородчанського р-ну
Майдан, с. Станіславського
р-ну. Див. Майдан, с.
Тисменицького р-ну
Майдан, с. Тисменицького р-ну
51, 90, 118, 149, 151, 262
Майдан Горішний, с. Ланчин
ського р-ну. Див. Верхній
Майдан, с. Надвірнянського
р-ну
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Майдан Середний, с. Ланчин
ського р-ну. Див. Середній
Майдан, с. Надвірнянського
р-ну
Майданський, ліс 573
Майзлі, прис. с. Петрилів
Тлумацького р-ну 483, 484
Майстришин Катерина, з с.
Буківна 494
Майстришин Параска д. Ів. 474
Мак Анастасія ж. Івана 542
Макар Іван, заар. 322
Макар Ольга, дівч. 435
Макар Ольга, кур’єр, заар. 68,
424
Макар Осип, з с. Рошнів 433
Макар Юстина, заар. 322
“Макартур”, стр. кущ. 361
Маківка Василь 433
“Максим”, б-к СБ, рай. тех.
реф. СБ. Див. Сенько
Дмитро Костянтинович
Максимець, прис. с. Зелена
(тепер с. Зеленської с/р)
Надвірнянського р-ну 126
Максимець Никола (Микола) с.
Івана, б. “істребок” 259
Максимів Василь, заар. 324
Максимів Гринь с. Василя
(“Сорока”) 521
Максимів Іван с. Василя
(“Чумак”) 533
Максимів Іван с. Павла, заар. 102
Максимів Іван с. Юрка, заар. 325
Максимів Тетяна д. Семена
(“Надія”) 106, 253
Маланюк Іван с. Дмитра 260
Маланюк Катерина д. Николи
(Миколи) 264
Маланюк Михайло с. Василя 251
Малецька Ірена, секр. виб.
ком. 177
“Малий”, стр. кущ. 443

Малий Іван (1923), заар. 510
Малик Василь, з с. Тумир 189,
398
Малик Іван, госп. 411
Малик Іван Олексійович
(“Гаєвий”, “Юдка”) 136, 377,
381, 382, 387
Малик Марія (1921) 413
Малиновище, пол. 550
Малітовська Розалія, заар. 490
Мальона Тимко, “істребок” 408
Мальцов, дільн. РВ УНКВС 177
Малюжич, нач. штабу ІБ 544
Малюк Петро, з с. Семиківці 409
Малюк Стах, з с. Семиківці 409
“Мамай”, заст. кущ., кущ.,
рай. орг. реф., рай. пров.
Див. Склеповий Петро
Миколайович
“Мамай”, підп. Див. Козак Федір
Мамчій Василь, з с. Бортники 527
Мандзюк Дмитро (1900) 486
Мандзюк Іван 111
Мандзюк Іван с. Якова, заар. 541
Мандзюк Петро (“Мазепа”) 111
Мандзюк Степан, “істребок” 408
Манюк Іван 191
Манява, с. Богородчанського
р-ну 46, 51, 65, 66, 100, 102,
118, 198, 200, 201, 550, 553,
619, 629, 630, 634
Манява, с. Солотвинського
р-ну. Див. Манява, с.
Богородчанського р-ну
Манявський Дмитро с. Олекси,
“істребок” 576
Марич Дмитро (“Гай”) 141,
201, 576
Марійчин Андрій (“Тютюнник”)
220
Маріщук Олекса с. Андр. 474
Марія, дівч. з с. Нижнів 507

Маріямпіль, с. Галицького р-ну
30, 38, 97, 116, 171, 187,
188, 196, 394, 404, 413, 417,
428, 433
Маріямпіль, с. Жовтневого
р-ну. Див. Маріямпіль, с.
Галицького р-ну
Маркевич Антон (1893) 526
Марківці, с. Тисменицького
р-ну 130, 184
“Марко”, надр. реф. проп. Див.
Сміжак Лазар Антонович
“Марко”, рай. реф. СБ, бул.
(3). Див. Катамай Ярослав
Васильович
Маркова, с. Богородчанського
р-ну 124, 630
Маркова, с. Солотвинського
р-ну. Див. Маркова, с.
Богородчанського р-ну
Марковецький Юрій Антонович
(“Промінь”) 113
“Марта”, рай. реф. УЧХ (8) 526
“Марта”, рай. сан. (5) 136,
396, 397
“Мартин”, чл. підр. (кущ.), зах.
у полон 216, 566, 567
Мартинюк Анна д. Петра 331
Мартинюк Василь с. Василя
(“Чумак”) 309
Мартинюк Михайло с. Івана,
гол. с/р 336
Мартинюк Михайло с. Федора
(“Залізняк”) 333
Мартинюк Явдоха ж. Василя,
вивез. 358
“Маруся”, стан. сан. Див.
Басюк Варвара д. Онофрія
Марухній Михайло, заар. 321
“Мар’ян”. Див. Духович Прокіп
Омелянович
Маслій Федір с. Гната (1904) 331
Маслій Федор (Федір) с. Гн.
(1907) 364
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Маслій Явдокія д. Онофр. 364
Масляк Панько, заар. 384
Масяк Степанія, заар. 379
Матвіїв Федір (1922), заар.
498, 499
Матвій Микола, з с. Загір’я 491
Матієшин Анна 189
Матківський Дмитро, заар. 313
Махнюк Василь (1902) 517
Мачкур Анна д. Олекси 270
Мачкур Варвара д. Олекси 270
Мачкур Ярослав с. Олекси,
заар. 255
“Маяк”, підр. (кущ.), рай. орг.
реф., рай. пров., надр. пров.
Див. Каратницький Михайло
Юрійович
МВС (МВД) 28, 31, 32, 36, 39,
40, 627
МДБ (МГБ) 28, 31, 32, 36, 39,
40, 612-614, 617-639, 641,
642, 644
Медведович Павло (“Явір”)
135, 228
“Медвідь”, б-к СБ. Див. Крицун
(“Медвідь”)
“Медвідь”, чл. ОУН 158, 192,
414, 415
Медин Марія 162
Мединя, с. Галицького р-ну 58,
101, 103, 105, 111, 132, 150,
221, 227, 231, 614
Медуха, с. Галицького р-ну 62,
77, 97, 103, 105, 126, 133136, 139, 169, 185, 186, 188,
189, 379, 380, 383, 387, 388,
396, 409, 412, 419, 420
Медуха, с. Жовтневого р-ну.
Див. Медуха, с. Галицького
р-ну
Межигірці, с. Галицького р-ну
69, 70, 92, 128, 136, 169,
176, 185, 187-189, 383, 385,
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386, 388, 394, 409, 412, 414,
419, 420
Межигірці, с. Жовтневого
р-ну. Див. Межигірці, с.
Галицького р-ну
Межиріки, ур. 556
“Мельник”, рай. реф. СБ
(2). Див. Юрцуняк Василь
Михайлович
Мельник Антон 166
Мельник Василь 98
Мельник Василь (“Арсен”,
“Нанашко”, “Сурмач”) 607, 629
Мельник Дмитро с. Михайла
487
Мельник Іван с. Вас. (1906) 469
Мельник Никола (Микола)
с. Михайла, заар. 284
Мельник Петро Васильович
(“Хмара”, “П-44”) 45, 293,
307, 617
Мельник Яким с. Анни
(“Вербовий”) 488
Мельники, прис. с. Грушка
(тепер с.) Тлумацького р-ну
126, 191, 533
Мельникович Андрій с. Магди
291, 292
Мельницький, ліс 491
Мельниченко Анна, госп. 440
Мельниченко Василь с. Романа
271
Мельниченко Катерина
д. Олекси 273
Мельниченко Марія, б. стан.
госп. 273
Мельничук Василь (“Шелест”)
523
Мельничук Василь Дмитрович
(“Остап”, “Б-505”, “В-75”,
“С-66”, “126”) 606, 629
Мельничук Гринь 129
Мельничук Іван 199

Мельничук Марія д. Трофима
(Трохима) 164, 240
Мельничук Микола (1916) 514
Мельничук Осип (“Ромко”) 531
Мельова, прис. с. Грушка
Тлумацького р-ну 543
Менерищак Василь с. Петра 331
“Метеор”, стр. УПА 440
Микитинці, с. Станіславського
р-ну (тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 68, 85, 106,
253, 633
Микитишин Василь, з с-ща
Ланчин 565
Микитюк Василь с. Николи
(Миколи), заар. 218
Микитюк Григор Федорович
(“Гузар”) 120, 610
Микитюк Григорій Семенович
(“Вітер”, “Мир”) 629
Микитюк Осип с. Дмитра,
заар. 219
Микицей Василь с. Дмитра, б.
стр. УПА, заар. 370
Микицей Іван с. Прокопа
(“Довбуш”) 367, 368
Микицей Семен с. Матія 345
Миколаївський, р-н Львівської
обл. 626
Микула Софія 428
Микула Федір, злов. 435
Микуличин, с. Яремчанського
р-ну. Див. Микуличин, с.
Яремчанської міськради
Микуличин, с. Яремчанської
міськради 70, 89, 108, 110,
198, 199, 201-203, 593
Микуляк Маруня д. Василя
559, 560
Милування (Миловання), с.
Тисменицького р-ну 58, 59, 67,
68, 87, 101, 107, 109, 118, 122,
165, 180, 183, 184, 193, 424-

428, 431, 432, 434-436, 445,
447, 457, 475, 494, 625, 637
Мимоход Антін с. Панька, заар.
222
“Мир”, слід. СБ, віст.
Див. Микитюк Григорій
Семенович
Миринда Дмитро с. Івана 542
Миринда Михайло (1928) 542
“Мирон”. Див. Скрентович Іван
Антонович
“Мирон”, б-к СБ 117
“Мирон”, б-к СБ (12) 123
“Мирон”, підп. 100
“Мирон”, рай. реф. СБ (10).
Див. “Карпо” (“Мирон”)
“Мирон”, рай. реф. СБ (2),
надр. реф. СБ. Див. Капущак
Василь Миколайович
“Мирон”, рай. тех. реф. СБ
(7). Див. Тугай Василь
Дмитрович
“Мирон”, стр. СКВ, зах. у
полон. Див. Остапишин
Михайло с. Дмитра
Миронюк Василь с. Теодозія 474
Миронюк Катерина ж. Івана 488
Миронюк Павло с. Кирила 487
“Мирослав”, підр. проп., рай.
реф. проп. Див. Феценець
Петро Михайлович
Мисляк Михайло, заар. 412
Мисляк Степан, заар. 412
Мисюрак Іван (1900) 65
Мисюрак Іван (1907) 399
“Митар”, край. реф. СБ КК.
Див. Лівий Володимир
Михайлович
Митків, с. Заставнівського р-ну
Чернівецької обл. 638
Митник Василь 400
Михайленків Василь, дес. 178
Михайлишин Дмитро с. Івана 370
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Михайлишин Марія д. Явдохи 508
Михайлишин Явдоха, з с.
Остриня 508
Михайлів Іван с. Николи
(Миколи) 344
Михайлів Степан (1929) 474
Михайлов, нач. УНКДБ 269
Михайлюк, ком. стан. ІБ 201, 202
Михайлюк Анна д. Івана 473
Михайлюк Василь с. Івана 493
Михайлюк Катерина ж.
Прокопа 473
Михайлюк Микола с. Павла 474
Михайлюк Никола (Микола), з
прис. Білозорина 579
Михайлюк Прокіп (“Гонта”) 473
Михайлюк Степан с. Теодора 488
Михнюк Гаврило с. Матія 260
Мицик Настя, заар. 225
“Миші”, чота 149, 258
Міжгір’я (Майдан Солотвин
ський), с. Богородчанського
р-ну 46, 52, 72, 86-89, 120122, 131, 198, 549-551, 557,
558, 620, 643
Міншан Григорій с. Івана 543
“Мірта”, б. сан., заар. Див.
Андрусишин Михайлина
д. Івана
“Місько”, рай. реф. СБ (9).
Див. Янишевський Михайло
Іванович
Місюк Василь с. Михайла
(“Смілий”) 246
Млічковська Анна ж. Евгена
(Євгена) 242
Могильний, заст. гол. ДВК
180, 181
Могильний, ком. б-ки РВ
УНКВС 184, 189
Мозолівка, прис. с. Пнів (тепер
с.) Надвірнянського р-ну
201, 582, 583
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Мокрецький Степан, заар. 394
Молдован Юстина (1908) 524
Молодків (Молодьків, Молотьків,
Молотків), с. Надвірнянського
р-ну 122, 124
Молотков, дільн. (о/у, слід.) РВ
УНКВС 86, 87, 139, 158-161,
167, 168, 178, 184, 186, 188,
189, 191-194, 196, 527, 536,
542
Молотьків (Молодьків,
Молотків), с. Солотвин
ського р-ну. Див. Молодків,
с. Надвірнянського р-ну
Молочарський, нач. рай. НКЗ 422
Момот Василь с. Дмитра 343
Момот Василь с. Івана, заар. 320
Момот Василь с. Олекси, заар.
320
Момот Василь с. Федора, заар.
354
Момот Дмитро с. Івана, дир.
млин. 311, 312
Момот Михайло с. Івана 344
Момот Олекса с. Федора 341
Монастирецька, г. 553
Монастирецький Михайло
(“Ґонта” [“Гонта”]) 551, 610,
629
Монастирецький Степан
Іванович (“Орел”, “Роман”)
630, 652, 655
Монастириська, м.
Тернопільської обл. 129
Монастириський, р-н Терно
пільської обл. 129, 627
Монастирок, с.
Городенківського р-ну 459
Монастирок, с. Обертинського
р-ну. Див. Монастирок, с.
Городенківського р-ну
Монастирська Текля, заар. 98
Монастирчани, с. Богород
чанського р-ну 51, 124

Монастирчани, с.
Солотвинського р-ну.
Див. Монастирчани, с.
Богородчанського р-ну
Монахов Володимир Ол., л-нт
115
Монюк Дмитро Олексійович
(“Крук”) 59, 426, 441, 630
Мордовські, табори 623
Мороз, госп. 160, 193
“Мороз”, рай. пров. (11) Див.
Цапей Іван Петрович
“Мороз”, стан. Див. Голова
Михайло с. Якова
Мороз Марія, заар. 557
Мороз Настя, заар. 52
“Мороза”, б-ка 93
“Морозенко”. Див. Скрентович
Іван Антонович
“Морозенко”. Див. Яськів
Микола Григорович
“Морозенко”, б-к СБ (2) 118, 256
“Морозенко”, б-к СБ (3) 121
“Морозенко”, б-к СБ (6), прац.
рай. реф. СБ 159, 185, 193,
441, 453, 454, 630
“Морозенко”, б-к СБ (9) 122
“Морозенко”, б-к СБ (11) 123
“Морозенко”, кущ. інф. СБ 197,
630
Морський Дмитро 71
Москаленко, ген.-май. 177, 190
“Москва”, крип. КП (Волинь) 641
Москва, м. (Росія) 144, 515
Мостиська, прис. с. Делева
Тлумацького р-ну 58, 458,
459, 479
Мостиська, с. Товма
цького р-ну. Див. Мостище,
с. Тлумацького р-ну
Мостище (Мостиська), с.
Тлумацького р-ну 501
Мосюк Іван, заар. 385

Мота Іван 185
Мотрук Анна ж. Юрка 589
“Мох”, підп. 329
Моцюк Осип 446
Мочар (Мочари), ліс 316, 333,
369
Мочари, ліс біля с. Виноград 532
Мошківці, с. Войнилівського
р-ну. Див. Мошківці, с.
Калуського р-ну
Мошківці, с. Калуського р-ну 220
“Мрія”, кущ. госп., зах. у
полон, а/в 166
Мужилів, с. Підгаєцького р-ну
Тернопільської обл. 636
“Музика”. Див. Головатий
Василь Степанович
“Музика”. Див. Твердохліб
Микола Дмитрович
Мула Дмитро, заар. 484
Мула Евдокія (Євдокія) 481
Мула Параска, з с. Петрилів 481
Мула Параска д. Ст. 166
Мула Петро, заар. 484
“Мусій” (“124-а”), прац. окр.
реф. СБ, ст. бул. 630
Муха Григор с. Марії,
“істребок” 168, 194
Мушик Евдокія (Євдокія),
з с. Петрилів 481
Н
“Н-125”. Див. Кончаківський
Петро Васильович
Навроцький Василь (“Скрут”)
224, 225
Нагорняк Іван 106
Нагорняк Михайло Васильович
(“Ярема”) 630
Нагорняк Степан 106
Нагорняк Федір 101
Надвірна, м. 46, 48, 50, 66, 77,
82, 92, 101, 102, 106, 110,
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124, 126, 128, 131, 142, 149,
198-201, 203, 204, 289, 520,
545, 551, 559, 560, 567, 571,
577, 579, 580, 582, 583, 585,
588, 589, 604, 641
Надвірнянський, надр-н ОУН.
Див. ОУН, Надвірнянський
надр-н
Надвірнянський, пов. ОУН.
Див. ОУН, Надвірнянський
пов. провід
Надвірнянський (Надвірна),
р-н 30, 38, 45, 46, 52, 66,
68, 69, 89-92, 100, 101, 104,
110, 118, 123-126, 128, 130132, 141, 143, 148, 155, 198,
216, 563, 568, 574, 575-578,
580, 582, 604, 605, 612, 614616, 618, 619, 621-623, 625,
627-631, 633-635, 637-640,
642, 643
Надвірнянський (ч. 11),
РП ОУН. Див. ОУН,
Надвірнянський РП
Надвірнянщина 29, 31, 32, 37,
39, 40, 45, 46, 48, 51, 204,
647, 649, 650, 652
“Надія”, стан. Див. Максимів
Тетяна д. Семена
Надорожна, с. Тлумацького
р-ну 65, 90, 103, 109, 129,
164-166, 175, 192, 195
Надорожна, с. Товмацького
р-ну. Див. Надорожна, с.
Тлумацького р-ну
Надрага Василь с. Олекси
330, 331
Надрага Іван, заар. 324
Надрага Михайло с. Івана 331
Надрага Михайло Юрійович
(“Хміль”) 329, 359
Надрага Олекса с. Миколи, б-к
підр., зах. у полон 309
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Надрага Юрко с. Петра 331
Назавизів, с. Надвірнянського
р-ну 143, 148, 155
Найбеккер Адам
(“Верховинець”) 655
Найда Василь, заар. 398
Найда Михайло (1928) 461
Найдич Дмитро Васильович
(“Кир”, “Чорнота”, “Шварно”,
“145-а”) 610, 630, 649
Найдич Панько (1885), заар. 411
“Нанашко”. Див. Мельник Василь
Настасюк Микола Гнатович
(“Волончук”, “Ромко”,
“Чорновус”) 611, 631
Нафти (Нафта), прис. с. Пасічна
Надвірнянського р-ну 90
Небилів, с. Перегінського р-ну.
Див. Небилів, с. Рожнятів
ського р-ну
Небилів, с. Рожнятівського
р-ну 557, 558
“Невмирущий”, б-к СБ (8) 518
Неділенко, гол. РВК 427
Неділько, секр. РВК 431, 433
“Недоля”, рай. госп. реф. Див.
Ігра Катерина
“Незнаний”, стр. УПА 254
“Неплюй”, ком. пов. б-ки СБ,
зах. у полон 121, 631
“Непорадний”, з СБ 653
“Непорадний”, рай. реф. СБ
(5). Див. Остапович Григорій
Матвійович
“Непорадний” (“Юрко”), б-к СБ
212
Несторук Ілько, с/о 52
Несторук Федор (Федір) с.
Івана (“Гонта”) 521
Нетриловська Анна д. Петра 493
Неурота, заст. гол. РПК 351
“Нечай”. Див. Лукань Григорій
Дмитрович

“Нечай”, б. рай. пров., зах. у
полон 70, 71
“Нечай”, стр. СКВ 100
“Нечай”, тех. прац. надр. реф.
СБ, ст. віст. Див. Поцюрко
Іван Григорович
“Нечай”, чот. 66
Нечай Василь с. Василя 288
Нечай Олена д. Василя 288
Нивочин, с. Богородчанського
р-ну 51, 58, 108, 125, 146,
307-310, 320, 321, 326, 335,
339, 340, 342-344, 350, 354,
355
Нивочинський, ліс 310
Нижнів, с. Тлумацького р-ну
50, 56, 60, 65, 87, 148, 161,
191, 195, 462-464, 469, 471,
472, 480, 482, 487, 489, 491493, 495, 498-500, 507, 509,
615, 618
Нижнів, с. Товмацького р-ну.
Див. Нижнів, с. Тлумацького
р-ну
Нижній Вербіж (Вербіж Нижний),
с. Коломийського р-ну 634
Нижня Велесниця (Велесниця
Долішня), с. Коломийського
р-ну 104, 111, 566, 567, 571
Нижча Марія (“Харитя”, а/в
“Вечір”, “Юлія”) 152, 154
“Нижчий”, слід. СБ, окр.
субреф. СБ, надр. реф. СБ,
хор., пор. Див. Кончаківський
Петро Васильович
Никифорчин Микола
Микитович (“Вартовий”)
204, 215-217, 566, 567
“Никола”, стр. УПА, зах. у
полон 65
Николаєнко Лев
(“Винниченко”) 631
Німа Анна д. Дмитра, учит. 490

Німеччина 27, 35, 77, 95, 100,
137, 140, 143, 168, 183, 184,
187, 188, 194, 200, 215, 247,
251, 257, 260, 264, 267, 269,
276, 282, 292, 296, 335, 380,
385, 395, 399, 404, 449, 455,
471, 478, 491, 565, 571, 590
Німий Дмитро, з с. Олешів
127, 455
Німий Дмитро с. Мих. 472
Німий Михайло (1900) 472
Німко Никола (Микола) с. Івана
344
Німці 48, 52, 152, 202, 309,
428, 458, 479, 559, 563
“Нічний”, підп. Див.
Терлецький Петро с. Якова
НКВС (НКВД) 28, 31, 32, 36,
39, 40, 45-47, 49-52, 54-83,
85-92, 94-97, 99-104, 106111, 113-119, 124-132, 134137, 139-145, 148, 149, 151157, 159-162, 165-168, 170,
171, 176, 182, 184, 185, 187189, 191-197, 201-204, 209,
215, 217, 218, 220-224, 227,
228, 231, 237, 238, 241-243,
246-251, 253-256, 258-270,
272, 276, 277, 280, 282-285,
287, 289-291, 293, 295, 297299, 305, 307-309, 311-313,
317, 318, 320-322, 325-329,
331-333, 335, 336, 338-342,
344, 345, 347-352, 354, 356359, 361, 363, 364, 366, 369,
376, 408, 415, 418, 423, 427,
431, 432, 435, 440-443, 455,
457, 460, 468, 470, 477, 498,
507, 523, 536, 541-544, 546,
547, 557, 561, 564, 565, 568,
570, 577, 588, 591, 593, 612627, 629-633, 635-644
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НКДБ (НКГБ) 28, 31, 32, 36, 39,
40, 51-55, 59, 61, 63, 72, 73,
76, 78-87, 90, 91, 96, 99, 103,
106, 108-110, 113, 116, 119,
125, 127, 130, 140-145, 148,
152-158, 167, 168, 184, 192,
203, 215, 218, 228, 247, 269,
274, 291, 295, 297, 301-305,
317, 323, 324, 326-328, 331333, 342, 343, 355, 357, 364,
440, 498, 546, 588, 591, 595
Новицький Михайло с. Дмитра
(“Олень”) 246
Новицький Никола (Микола)
с. Дмитра 331
Новиця, с. Калуського р-ну 72
Нові Кривотули (Кривотули
Нові), с. Тисменицького р-ну
184, 185
Новосілка, с. Тлумацького р-ну
69, 70, 133, 166, 179, 483,
489, 493
Новосілка, с. Товмацького
р-ну. Див. Новосілка, с.
Тлумацького р-ну
Носенко Варвара, учит. 359
О
“О”, д. Див. Комановський
Орест Львович
“О”, чл. місц. пров. 569
О-22, терен. Див.
Станиславівська округа ОУН
Обач Настя 226
Обач Осип 453
Обельський Ярослав 384
Оберемський Андрій 71
Обертинський (тепер у скл.
Тлумацького р-ну), р-н 92,
158, 192, 466
Обрубяк Михайло с. Романа,
“істребок” 576
“Овад”, підп. 68, 83, 455

710

Овад Анна, з с. Петрилів 481
Овад Настя, з с. Петрилів 481
Овчар Марія д. Олекси, заар. 249
“Огірок”, дезер. УПА. Див.
Баб’юк Іван с. Федора
“Огірок”, стр. УПА, зах. у полон
94
Огороднік Валерій 31, 34, 39, 42
Одаї, с. Тисменицького р-ну
184, 187
Одаїв, с. Тлумацького р-ну 58, 65,
135, 459, 461, 466, 470, 501
Одаїв, с. Товмацького р-ну.
Див. Одаїв, с. Тлумацького
р-ну
“Одарка”, надр. субреф.
УЧХ (ІІ) 526
“Одарка”, окр. кур., заар. 82
Одинцов (Одінцов), гол. РВК
247, 271
Одокій Марія (1892) 524
Одокій Марія (1932) 524
Одокій Никола (Микола),
вивез. 524
Озарко Михайло, уч., заар. 403
Озерце (Озірце), с. Галицького
р-ну 96, 105, 133, 185, 187,
188, 387, 400, 406, 410, 411,
616
Озеряни, с. Отинійського р-ну.
Див. Озеряни, с. Тлума
цького р-ну
Озеряни, с. Тлумацького р-ну
133, 150, 184, 465, 470, 525
Озірце, с. Жовтневого р-ну.
Див. Озерце, с. Галицького
р-ну
Озорко Мирон 67
Озорко Явдокія 67
“Оксана”, б. надр. сан., а/в
УНКДБ. Див. Андрійців
Анастасія

“Оксана”, маш. СБ, кер. техзв.
НРП. Див. Абрам’юк Ольга
Василівна
“Олег”, кущ. госп., вий. з пов.
Див. Андріїв Василь с. Петра
“Олега”, сотня 321
Олексин Анна, дівч. 360
Олексин Анна ж. Вас. 364
Олексин Василь с. Василя 330
Олексин Василь с. Юрка 325
Олексин Іван, заар. 324
Олексин Марія, с/о РВ УНКВС
119
Олексин Юстина, з с. Майдан
557
Олексин Юстина ж. Олекси
359, 360
“Олені”, старш. шк. УПА 638
“Олень”, б-к СБ (1) 121, 125,
229, 232, 233
“Олень”, б-к СБ (2), зах. у
полон. Див. Новицький
Михайло с. Дмитра
Олесів Настя (1921), заар. 499
Олесів Палагна ж. Василя 499
“Олесь”, а/б. Див. Лесів
Василь Олександрович
“Олесь”, рай. реф. СБ (2).
Див. Попадинець Танасій
Юрійович
“Олеся”, рай. сан. (о.18) 510
Олеша, прис. с. Блюдники
Галицького р-ну 127
Олеша, с. Тлумацького р-ну
52, 57, 60, 79, 89, 91, 92, 97,
122, 158, 160, 163, 193, 460,
461, 465-467, 470, 494, 497,
501, 503, 510, 511, 543, 616,
626, 639
Олеша, с. Товмацького р-ну.
Див. Олеша, с. Тлумацького
р-ну
Олешів, с. Тлумацького р-ну
68, 83, 87, 98, 104, 124, 127,

130, 159, 164-166, 185, 189,
190, 192, 194, 455, 456, 463,
471-476, 485, 487, 489-491,
493, 494, 505, 625
Олешів, с. Товмацького р-ну.
Див. Олешів, с. Тлумацького
р-ну
Олещин, с. Обертинського р-ну.
Див. Олещин, с. Тлумацького
р-ну
Олещин, с. Тлумацького р-ну
133, 158, 192
Олійник Василь Михайлович
(“Іскра”, “Петро”) 609, 631
Олійник Іван с. Олекси 374
Олійник Ярослава (“Галя”) 134
“Оля”, прац. надр. реф. СБ
159, 193, 536, 632
“Омелько”, чл. ОУН 161
“Омелян”. Див. Гупало
Михайло Михайлович
“Омелян”, слід. СБ. Див.
Логаза Михайло Васильович
Онищук Дмитро Васильович
(“Гарт”, “Хвиля”) 632
Онищук Марія ж. Федора 474
Онищук Олена ж. Дан. 474
Онуфрак Федір Дмитрович
(“Орел”) 580
Опацький Володимир 389
Опришівці, с. Лисецького
р-ну (тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 49, 72, 285
“ОР-4”. Див. Твердохліб
Микола Дмитрович
“Орел”, б-к СБ (2) 121
“Орел”, б-к СБ (6) 446, 447
“Орел”, б-к СБ, заст. ком.
б-ки, рай. реф. проп. Див.
Монастирецький Степан
Іванович
“Орел”, рай. госп. реф. Див.
Онуфрак Федір Дмитрович
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“Орел”, стр. УПА (1) 161
“Орел”, стр. УПА (2) 279
“Ореля”, пов. маш., заар. Див.
Бойчук Павлина
“Орест”, а/б. Див. Ребрик
Дмитро Антонович
“Орест”, б-к кущ. (7) 158, 192,
503
“Орест” (І), б-к СБ (7) 122
“Орест” (ІІ), б-к СБ (7) 122
“Орест”, надр. реф. СБ. Див.
Борисюк Василь Михайлович
Орибат Степан, з с. Жураки 552
“Орися”, рай. пров. (реф.) жін.,
заар. 58
“Орися”, стан. госп. Див.
Сидух Доня д. Василя
“Оріх”, стр. СКВ 160, 193, 506
“Орко”, прац. надр. реф. СБ,
рай. реф. СБ. Див. Команов
ський Орест Львович
“Орленко”. Див. Сенчак
Василь Степанович
“Орленко”, б-к СБ (6) 437, 446,
447
“Орлик”, ком. вд. (гр.) [ТВ-21].
Див. Чуйко Степан
“Орлик”, кул. СБ (6) 59, 122, 426
“Орлик”, рай. бой. реф. СБ (1).
Див. Гулик Сидір Павлович
“Орлик”, рай. тех. реф. СБ,
віст. 632
“Орлика”, сотня (вд., гр.) [ТВ-21]
50, 60, 89, 432, 463, 468, 516
“Орлич”, рай. реф. СБ (9). Див.
Данилюк Михайло
“Орлич”, рой. УПА 159
Орнат Василь 229, 230
Орнат Евстахій (Євстахій) 230
Орнат Пантелеймон, підп. 653
“Оса”, б-к СБ (4) 207
“Оса”, кол. чл. ОУН, а/в 52
Осадца Олекса с. Михайла,
заар. 533
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Осадца Степанія, учит. 446
Осадчук Евдокія (Євдокія),
заар. 52
Осадчук Никола (Микола), дяк
557
“Остап”, бунч. УПА, надр. реф.
СБ, слід. СБ, ст. віст., бул.
Див. Мельничук Василь
Дмитрович
“Остап”, ком. б-ки, слід.
СБ. Див. Бідочко Іван
Олексійович [Григорович]
“Остап”, кущ. (6) 437, 439
“Остап”, рай. реф. СБ (5) 76,
608, 632
“Остап”, рай. реф. СБ (6).
Див. Волощук Володимир
Васильович
Остапишин Михайло с. Дмитра
(“Мирон”) 356
Остапів Василь с. Юрка 331
Остапішак Марія, дівч. 360
Остапович Григорій
Матвійович (“Гриць”,
“Непорадний”) 608, 632
Остапчук Петро 129
Остап’юк Анна ж. Михайла 267
Остап’юк Оніфер, госп. 580, 581
Остап’юк Яків, вий. з пов. 581
Осташ Марія 137
Осташ Федір, госп. 428
Остащук Дмитро, вий. з пов. 581
Остриня, с. Тлумацького р-ну
68, 83, 87, 115, 136, 138,
160, 161, 165, 166, 193-195,
432, 455, 456, 468, 469, 487,
491, 506, 508
Остриня, с. Товмацького
р-ну. Див. Остриня, с.
Тлумацького р-ну
Острів, с. Галицького р-ну 56,
69, 121, 134, 150, 227, 229
Островський Василь 65

Отаманчук Марія д. Осипа
221, 222
Отаманюк Павло, стан., зах. у
полон (а/в “Іванов”) 52
Отинійський (Отинія) [тепер у
скл. Коломийського р-ну],
р-н 29, 37, 47, 48, 60, 64, 65,
68, 72, 73, 75, 83, 86-89, 9194, 100, 102, 103, 105, 107,
109, 111, 116, 118, 120, 122,
124, 127, 133, 134, 137-139,
150, 156, 158-161, 167, 171,
178, 179, 183-197, 513, 515518, 520-523, 525-527, 529543, 604, 605, 612-615, 619,
621, 622, 625, 630-632, 637
Отинійський (ч. 8), РП ОУН.
Див. ОУН, Отинійський РП
Отинійщина 48, 50, 108, 130, 167
Отинія, райцентр. Див. Отинія,
смт. Коломийського р-ну
Отинія, смт. Коломийського
р-ну 48-50, 68, 93, 102, 109,
111, 133, 138, 187, 199, 449,
513, 516, 517, 521, 523, 524,
526, 528, 529, 532, 541-543,
604
ОУН 27-33, 35-41, 45, 49, 52,
54, 55, 61, 73, 75-77, 79, 80,
83, 84, 86, 124, 144, 145,
156-158, 161, 169, 175, 182184, 186, 187, 192, 195, 196,
198, 209, 214, 229, 233, 244,
246, 262, 265, 277, 281, 285,
295, 301, 357, 367, 414, 497,
515, 527, 604-644
ОУН, Богородчанський РП 301,
605, 608, 613, 616, 620, 624,
625, 632, 635-637, 640, 643
ОУН, Буковинський окр. провід
638
ОУН, Галицький пов. провід
120, 121, 621

ОУН, Галицький РП 218, 605,
607, 614, 619, 621, 624, 628,
632, 642, 644
ОУН, Дрогобицький окр. провід
641
ОУН, Дунаєвецький надр-н
(Кам’янець-Подільська окр.
ОУН) 617
ОУН, Жовтневий
(Єзупільський) РП 372, 605,
608, 616, 618, 621, 623-625,
632, 633, 638-641
ОУН, Золочівський окр. провід
30, 38
ОУН, Калуський окр. провід
604, 623
ОУН, Карпатський КП 29-31,
37-39, 612, 629, 634, 636,
638, 640, 641, 643
ОУН, Коломийський надр-н 629
ОУН, Коломийський окр.
провід 28, 36, 604, 638
ОУН, Косівський надр-н 629
ОУН, Крайова Екзекутива ЗУЗ
27, 35
ОУН, Ланчинський РП 561,
605, 610, 614, 618, 619, 622,
624, 625, 630, 631, 640-644
ОУН, Лисецький РП 280, 605,
608, 617, 618, 625, 627, 634,
635, 639, 641, 644
ОУН, Львівський КП 604
ОУН, Надвірнянський надр-н
30, 32, 38, 40, 125, 155, 172,
198, 214, 604, 605, 607, 612,
615, 619, 620, 628, 629, 637,
639, 642
ОУН, Надвірнянський пов.
провід 29, 37, 121, 123, 614,
619, 622, 638
ОУН, Надвірнянський РП 574,
605, 610, 618, 623, 626, 635,
638-640, 642
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ОУН, Отинійський РП 513, 605,
609, 612, 613, 615, 618-621,
625, 626, 628, 631
ОУН, Подільський КП 604, 629,
636
ОУН, Провід 28, 30, 36, 38, 169
ОУН, СБ (“Р-31”) 27-33, 35-41,
45, 49, 51, 52, 54, 55, 59, 60,
66, 73, 74, 76, 81-86, 90, 92,
94, 99, 102, 105-108, 113, 115118, 120-125, 129, 132, 136,
139, 142, 147-151, 154, 156,
158-160, 163, 168, 171, 175,
185, 187, 192, 193, 196-198,
201, 202, 207, 209-216, 218,
220-222, 224, 226-229, 231233, 235, 237, 240-246, 249,
251, 253-256, 258, 260, 262264, 266-268, 270-272, 274,
276, 278-282, 284, 285, 287,
289, 291, 293-297, 299-302,
305, 307, 308, 311, 313-315,
318, 320, 322, 323, 326, 333,
335, 336, 338, 340, 342, 345,
347, 349, 351, 352, 354, 356,
358, 359, 361, 363, 365, 367370, 372, 374-379, 381, 383,
385, 387, 389, 391, 393, 395,
396, 398, 400, 402-410, 412414, 416-424, 426, 429, 431,
437-443, 445-447, 449-451,
453-455, 457, 458, 460, 462,
465, 467, 468, 470, 471, 475,
477, 480, 481, 483, 485-487,
489, 490, 494, 496-498, 501,
503, 504, 506-513, 515-518,
520-523, 525-527, 529-539,
541-547, 549-553, 555, 557,
559-561, 563-566, 568-571,
573-578, 580, 582, 584-586,
588, 590-593, 595, 606-652
ОУН, Солотвинський РП 544,
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605, 610, 615, 616, 619-621,
627, 629, 630, 634, 636-638,
640, 642-644
ОУН, Станиславівський міськ.
провід 611, 640
ОУН, Станиславівський надр-н
172, 211, 604-606, 613-618,
620, 623, 624, 629, 631, 632,
635-637, 642
ОУН, Станиславівський обл.
провід 634
ОУН, Станиславівський окр.
провід 27, 35, 45, 54, 86, 121,
124, 156, 604-606, 612, 614,
616, 617, 619, 623, 627, 628,
630, 634, 636, 637, 641-644
ОУН, Станиславівський пов.
провід 617, 620, 624, 627,
634-636
ОУН, Станиславівський РП
244, 605, 607, 613, 615, 621,
624-626, 628, 632-634, 637,
642, 644
ОУН, Тисменицький РП 30, 38,
424, 605, 609, 616, 618, 627,
628, 630, 632, 633, 639, 641,
643
ОУН, Товмацький (Тлумацький)
надр-н 172, 175, 604-606,
612, 615, 617, 626-629, 632,
637, 639, 643
ОУН, Товмацький (Тлумацький)
РП 455, 605, 609, 615, 619,
622-624, 637, 639, 643
ОУН, Яремчанський РП 584,
605, 611, 612, 621, 622, 626,
631, 633
“Ох”. Див. Синенко Іван
Павлович
“Очайдух”, рай. реф. СБ, надр.
субреф. СБ. Див. Гедзик
Семен Дмитрович

П
“П”, з СБ (11) 575
“П”, рай. пров. 381
“П”, рой. УПА 118
“П”, сотня. Див. “Павла”, сотня
“П-131”, слід. СБ 562
“П-44”. Див. Мельник Петро
Васильович
Павелче, с. Станіславського
р-ну. Див. Павлівка, с.
Тисменицького р-ну
Павелче, ст. 277
“Павла”, сотня 149, 151
Павленчук Настя д. Юрка 129
Павликівка, с. Войнилівського
р-ну. Див. Павликівка, с.
Калуського р-ну
Павликівка, с. Калуського р-ну
227
Павликівська Анна ж. Николи
(Миколи) 295
Павликівська Евдокія (Євдокія)
ж. Федора 296
Павликівська Катерина д.
Федора 296
Павликівська Марія д. Николи
(Миколи) 295
Павликівська Марія д. Федора
(1922) 296
Павликівська Марія д. Федора
(1923) 285
Павликівський (“Крук”) 296
Павликівський Василь с.
Михайла (1918) 295
Павликівський Василь с.
Михайла (1924) 286
Павликівський Василь с.
Федора 286, 296
Павликівський Іван с. Николи
(Миколи) 295
Павликівський Никола
(Микола) 286
Павликівський Никола
(Микола) с. Івана 295

Павликівський Никола
(Микола) с. Михайла 286
Павлівка (Павелче), с.
Тисменицького р-ну 67, 68,
116, 118, 139, 149, 151, 163,
244, 251, 255, 260-264, 276,
277, 633
Павлівський Дмитро с. Івана 265
Павло, ком. б-ки, дільн. РВ
УНКВС 184, 187, 192
“Павло”, сот., надр. орг. реф.,
надр. пров., пор. Див. Когуч
Павло Михайлович
“Павло”, стр. УПА 161
Павлюк Дмитро, заар. 344
Павлюк Микола, чл. ОУН, заар.
479
Павлюк Наталка, з с. Долина 458
Павлюк Стах (1927) 496
Павлюк Степан, заар. 343
Павлюк Федь (1915) 458
Пагулич Дмитро Васильович
(“Вир”, “Святослав”) 632
Пазюк Іван, з с. Олешів 455, 456
Палагичі (Палагічі), с. Тлума
цького р-ну 69, 71, 88, 122,
129, 135, 165, 168, 194, 485
Палагічі, с. Товмацького
р-ну. Див. Палагичі, с.
Тлумацького р-ну
“Палажка”, кущ. жін., заар. 58
Паливода Василь, з с. Глибоке
350
“Палій”, ком. кущ. Див. Сикіш
Федір с. Михайла
“Палій”, секр. рай. реф. СБ (4)
121, 632
“Палій”, сот. інстр. 62
“Палій”, стр. УПА. Див. Пилипів
Василь с. Олекси
Палюга Анна д. Василя 492
Палюга Марія д. Мих., кур’єр,
заар. 473
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Палюга Михайло с. Дмитра 492
Палюга Настя д. Івана 463, 464
Палюга Настя д. Івана (1926) 493
Палюга Настя д. Івана (1927) 492
Палюга Петро (1912) 499, 500
Палюга Степан (1905) 500
Палюджишин Іван (1895), заар.
499
Палюджишин Іван с. Василя 492
Палюджишин Настя (1925) 500
Панасенко, з РВ УНКВС 557, 558
Панасюк Анна (с/о “Рожа”) 51
Паневник Іван (а/р “Іванов”) 51
Панчишин Михайло с. Дмитра,
б-к СБ, зах. у полон, а/в РВ
УНКВС, заар. СБ 85
Паньків Василь с. Семена 469
Паньків Доня д. Івана 559, 560
Паньків Іван, заар. 324
Паньків Никола (Микола) с.
Івана, “істребок” 576
Паньків Петро (Васильків) 595
Панько Никола (Микола) с.
Василя 596
Панько Никола (Микола) с.
Гриня 596
Панько Петро с. Михайла 596
Панюк Прокіп Васильович
(“Влодко”, “Хорт”) 633, 652,
655
Паранюк Микола с. Юр. 364
Параняк Василь, “істребок”,
заар. 553
Паращук Анастасія, з с. Грушка
535
Паращук Володимир (1919) 535
Паращук Доня д. Михайла,
кур’єр, заар. 253
Паращук Степан Якович
(“Ігор”) 633
Парипа Дмитро, хлоп. 246
Парипа Михайло (1921), заар.
413
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Парище (Парищі), с. Ланчин
ського р-ну. Див. Парище, с.
Надвірнянського р-ну
Парище (Парищі), с.
Надвірнянського р-ну 47,
50, 52, 121, 198, 199, 214
“Партизан”, рай. реф. СБ.
Див. Бойчук Михайло
Миколайович
Партисик Дмитро с. Івана 63
Парткевич Роман, “істребок” з
с. Волосів 142, 571, 572
Пасєка Дмитро (1921), заар. 516
Пасічанка, г. 581
Пасічна, с. Надвірнянського
р-ну 46, 69, 70, 90, 91, 110,
111, 120, 123, 125, 132, 198,
200, 201, 203, 204, 578, 583,
621, 622, 625, 635, 639
Пасічна, с. Станіславського
р-ну (тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 51, 107, 129,
258, 259
Пасічний Микола, а/тер. РВ
УНКВС 119
Пасько Гринь (“Дубенко”) 434
Патикевич Дмитро с. Степана
291
Патлюк Петро 107
Пахалючук Василь с. Григорія,
заар. 238
Пахолко Анна 102
Пациків, с. Лисецького
р-ну. Див. Підлісся, с.
Тисменицького р-ну
Пашковська Катерина 93
Перевозець, с. Войнилівського
р-ну. Див. Перевозець, с.
Калуського р-ну
Перевозець, с. Калуського р-ну
231
Перегінський (тепер у скл.
Рожнятівського р-ну), р-н
326, 349, 614, 625

Переніс, прис. с. Дора
Яремчанського р-ну (тепер у
скл. м. Яремче) 63, 130, 593
Перерісль, с. Ланчинського
р-ну. Див. Перерісль, с.
Надвірнянського р-ну
Перерісль, с. Надвірнянського
р-ну 567, 614, 619, 627, 641
Пересліп, прис. смт. Ланчин
Надвірнянського р-ну 100
Перколаба Доня (“Данка”) 443
Перлівці, с. Галицького р-ну
56, 227, 229, 230
Перс Іван, з с. Закрівці 517
Петенюк Михайло 429
Петер Костянтин Кирилович
(“Сокіл”) 113, 165, 316, 549
Петесюк Василь 442
Петрак Іван, гол. с/р 102
Петранюк Меланія, б. стан.,
заар. 440
Петранюк Федор [Федір] (1919)
492
Петранюк Федор [Федір] (1920)
489
Петраш Василь с. Петра 193
Петраш Михайло (“Явір”) 279,
340
Петрецьке, прис. с. Росільна
Богородчанського р-ну 141
Петрик Анна (1883) 524
Петрик Гафія (1923) 524
Петрик Марія (1889) 524
Петрик Марія (1920) 524
Петрилів, с. Тлумацького р-ну
66, 69-71, 96, 135, 139, 147,
158, 162, 164-166, 169, 179,
190-192, 195, 481-483, 493,
494, 632, 638, 639
Петрилів, с. Товмацького
р-ну. Див. Петрилів, с.
Тлумацького р-ну
Петришак Марта, з с. Цуцилів
564

Петришин Василь с. Николи
[Миколи] (“Ігор”) 280
Петрів, с. Обертинського р-ну.
Див. Петрів, с. Тлумацького
р-ну
Петрів, с. Тлумацького р-ну 459
Петрів (“Яр”) 193
Петрів Василь, з с. Довге 453
Петрів Іван 159, 193
Петрів Михайло с. Петра 453
Петрів Ольга, заар. 435
Петрів Панько с. Дмитра 453
“Петро”. Див. Сулятицький
Мирослав Володимирович
“Петро”. Див. Твердохліб
Микола Дмитрович
“Петро”, б-к СБ 116
“Петро”, пов. госп. субреф.,
пов. субреф. СБ, рай.
реф. СБ (10), вий. з пов.,
провокат. Див. Долчук
Володимир Васильович
“Петро”, рай. реф. СБ (6). Див.
Олійник Василь Михайлович
“Петро”, слід. СБ, окр. субреф.
СБ, надр. реф. СБ, окр. реф.
СБ (23), пор. Див. Духович
Прокіп Омелянович
Петрунів Василь, заар. 272, 273
Петрунів Григорій, госп. 233
Петрунів Гринь, заар. 272
Петрунів Дмитро, госп. 273
Петрунів Дмитро с. Василя 272
Петрунів Марія 273
Печеніжин, райцентр.
Див. Печеніжин, смт.
Коломийського р-ну
Печеніжин, смт. Коломий
ського р-ну 89, 101, 200
Печеніжинський (тепер у скл.
Коломийського р-ну), р-н
88, 147, 614, 634
Печенія, с. Золочівського р-ну
Львівської обл. 633
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“Пилип”, стр. УПА 161
Пилипів Анна д. Вас., кут. 273
Пилипів Василь 273
Пилипів Василь с. Олекси
(“Палій”) 321
Пилипів Дмитро, заар. 312
Пилипів Іван, заар. 344
Пилипів Михайло 273
Пилипів Петро, роб. 312
Пилипів Степан с. Олекси 311
Пилява, с. Тиврівського р-ну
Вінницької обл. 640
Пилявщина, передм. м. Тлумач
511, 543
Пищ Микола с. Михайла, вивоз.
358
“Північ”. Див. Твердохліб
Микола Дмитрович
Підбрідська, ур. 640
Підгаєцький, р-н
Тернопільської обл. 636
Підгаєцький Ярослав, хлоп. 246
Підгаєччина 133
“Підгірний”, б. проп., зах. у
полон 109
Підгірний Михайло, “істребок”,
заар. 496
Підгірний Федір, “істребок” 496
Підгір’я (Ляхівці), с.
Богородчанського р-ну 51,
168, 169, 338, 340, 341, 350,
351, 356, 369, 548, 637
Підгороддя (Підгородь), с.
(тепер у скл. с. Крилос)
Галицького р-ну 63, 77, 134,
135, 218, 219, 228
Підгородище, прис. с. Грабо
вець Богородчанського р-ну
301, 315, 365
Піддубина, прис. с. Бортники
Тлумацького р-ну 87
“Підкарпатський”, кур. 635
“Підкова”, б-к ООСБ 121
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“Підкова”, б-к СБ (2). Див.
Лазар Михайло с. Івана
“Підкова”, підп., вий. з пов.
Див. Крох Михайло
Підліснів, прис. с. Микуличин
Яремчанської міськради 203
Підлісся (Пациків), с.
Тисменицького р-ну 142
Підлужа (Підлуже), с. Станіслав
ського р-ну. Див. Підлужжя, с.
Тисменицького р-ну
Підлужжя (Підлужа, Підлуже),
с. Тисменицького р-ну 105,
151, 212, 249, 266, 267
Підпечарецький, ліс 267
Підпечари, с. Станіславського
р-ну. Див. Підпечери, с.
Тисменицького р-ну
Підпечери (Підпечари), с.
Тисменицького р-ну 29, 37,
99, 105, 111, 117, 118, 122,
124, 148, 154, 159, 161, 163,
166, 211, 212, 249, 250, 256,
266, 267, 271, 613, 614, 625,
628, 637, 641
Підручна Параска д. Дм. 474
Підручна Тетяна д. Дм. 474
Підчак Микола с. Василя 370
Підчак Михайло с. Дмитра 370
“Пісня”, пов. реф. СБ, окр.
субреф. СБ. Див. Бойчук
Василь Петрович
Пітрич, с. Жовтневого
р-ну. Див. Пітрич, с.
Тисменицького р-ну
Пітрич, с. Тисменицького р-ну
62, 64, 70, 71, 92, 95, 97, 98,
107, 116, 374
“Пластун”, слід. СБ, рай.
реф. СБ. Див. Балацко Іван
Дмитрович
Платко Микола Якович
(“Степан”) 633

Площа, прис. смт. Делятин
Надвірнянського р-ну 216
“Плюта”, ком. б-ки СБ (1),
ст. віст. Див. Кавка Іван
Семенович
Пнів (Пнів’я), с.
Надвірнянського р-ну 45,
46, 52, 66, 110, 111, 118,
125, 128, 141, 143, 201, 202,
216, 576, 578, 582
Побережжа (Побереже),
с. Жовтневого р-ну.
Див. Побережжя, с.
Тисменицького р-ну
Побережжя (Побережжа,
Побереже), с.
Тисменицького р-ну 78, 89,
107, 131, 132, 184, 432
“Побитий”, стан., зах. у полон
104
Поварчук Василина 199
Поварчук Василь 60
Поварчук Юрко 596
Погар, г. 554
Погари, прис. с. Микуличин
Яремчанської міськради 89
Погоня, с. Тисменицького р-ну
65, 90, 102, 172, 186, 429,
439, 616
Погрібна Оля 83
Поділля (Галицьке) 164, 553
Подільський, край (ПК). Див.
ОУН, Подільський КП
“Подорожний”, рай. реф. проп.
103
Пожидаєв, енкаведист 402
Познанська Параска 60
Познанський Дмитро 60
Покутинці, с. Віньковецького
р-ну Кам’янець-Подільської
обл. Див. Покутинці,
с. Віньковецького р-ну
Хмельницької обл.

Покутинці, с. Віньковецького
р-ну Хмельницької обл. 618
Покуття 613
Поле, прис. с. Пасічна Надвір
нянського р-ну 46, 578
Полик, прис. с. Грабовець
Богородчанського р-ну 301,
315
Поліман Михайло 400
Полтавщина 515
Польські, “істребки” 47-49
Польща 27, 35, 417
Поляки 47-49, 60, 170, 458, 459,
478, 479, 490, 496, 517, 571
Поляків Василь 69
Поляниця Чемигівська, прис.
с. Микуличин Яремчанської
міськради 89
“Помста”, рай. реф. СБ (5)
608, 633
“Помста”, рай. реф. СБ (6)
454, 609, 633
Понак, кол. стр., а/б 72
Попадинець Танасій Юрійович
(“Олесь”, “Черник”) 607, 633
Попадюк Марія, заар. 385
Попелів, с. Тлумацького р-ну
103, 162, 163, 165, 190, 194
Попелів, с. Товмацького р-ну.
Див. Попелів, с. Тлумацького
р-ну
Попело Яків, заар. 412
Попель Володимир 397
Поплавники, с. Більшівців
ського р-ну. Див. Поплав
ники, с. Галицького р-ну
Поплавники, с. Галицького
р-ну 625, 643
Попович Василина д. Петра 595
Попович Ганна (“Ружа”) 652
Попович Гнат, заар. 292
Попович Іван, заар. 324
Попович Ілько с. Михайла 595

719

Попович Лукіян (Лук’ян), дес. 179
Попович Марко 391
Попович Никола (Микола),
заар. 324
Попович Никола (Микола)
[1895] 596
Попович Параня, заар. 324
Попович Петро 109
Пороги, с. Богородчанського
р-ну 46, 50-52, 63, 65, 69,
82, 122, 124, 198, 549, 553555, 559, 560
Пороги, с. Солотвинського
р-ну. Див. Пороги, с.
Богородчанського р-ну
Посадський Петро с. Дмитра 48
Посівнич Микола 34, 42
Посіч, ліс 376
Посіч, поле 381, 382
Посіч, с. Лисецького р-ну. Див.
Посіч, с. Тисменицького р-ну
Посіч, с. Тисменицького р-ну 51
Постоята, прис. с. Пасічна
(тепер с.) Надвірнянського
р-ну 46, 110, 111, 578
“Потап”, рай. реф. СБ (2). Див.
Кобзан Роман Степанович
Потічний Петро Й. 34, 42
Потурай Марія, с/о РВ УНКВС
241-243
Похила Варвара д. Михайла 249
Похилюк, нач. стан. ІБ 201
Похівка, с. Богородчанського
р-ну 51, 53, 61, 108, 109,
282, 283, 287, 313, 314, 316,
333, 334, 345, 358, 369
Поцілуйко Стефанія 185
Поцюрко Іван Григорович
(“Нечай”) 633
Прелука (Прилуки), г. 581
Прибилів, с. Отинійського р-ну.
Див. Прибилів, с. Тлума
цького р-ну
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Прибилів, с. Тлумацького р-ну
65, 89, 171, 187, 197, 516
Приймак Іван с. Степана 328
Приймак Катерина д. Ів. 364
Прилуки, м. 34, 42
Прислуп, с. Солотвинського
р-ну. Див. Луквиця, с.
Богородчанського р-ну
Присяжнюк Михайло (1921) 523
Присяжнюк Осип (“Роман”) 498
Притко Степан 400
Притула Іван с. Михайла 286
Притула Федор (Федір), гол.
с/р 358
“Пробій”, стр. УПА 148
Провід ОУН. Див. ОУН, Провід
Продан Михайло, гол. с/р 436
Проданик Дмитро 29, 34, 36,
37, 42, 628-630, 634, 636,
640, 641
Прокопів Марійка 345
Прокопів Микола с. Катерини
368
Прокопів Павло с. Василя 345
“Променя”, пов. б-ка 72
“Прометей”, слід. СБ, рай. реф.
СБ, надр. субреф. СБ. Див.
Гусак Василь Семенович
“Промінь”, надр. пров., надр.
госп. реф., надр. реф.
проп. Див. Черевко Дмитро
Іванович
“Промінь”, стан., прац. СБ,
кущ. Див. Марковецький
Юрій Антонович
Пронь Параска ж. Дмитра 349
Протас Андрій, злов. 426, 433
Протас Анна, заар. 434
Протас Василь, госп. 428
Протас Василь, з с. Довге 426,
453
Протас Василь с. Василя 453
Протас Василь с. Михайла 453

Протас Гринь, злов. 426
Протас Дмитро с. Василя 453
Протас Іван, злов. 432
Протас Микола, злов. 434
Протас Михайло (1923) 426
Протас Настя ж. Дмитра 451, 452
Протас Олекса с. Мартина 453
Протас Ольга, заар. 434
Протас Осип с. Михайла 453
Протас Петро с. Мартина 446,
453, 454
Процак Андрій, б. гол. с/р 433,
436
Процак Іван с. Івана 354
Процак Іван с. Ілька 343
Проців Доня 237
Проців Степан с. Василя 306
“Проць”. Див. Гусак Василь
Семенович
Проць Андрій с. Олекси 328, 329
Проць Андрій с. Федора 328
Проць Дмитро с. Михайла 328
Проць Іван, заар. 312
Проць Іван с. Михайла 328
Проць Іван с. Петра, з с.
Гринівка 329
Проць Іван с. Петра, з с.
Лесівка 329
Проць Іван с. Семена 328
Проць Ілько с. Семена 328, 329
Проць Михайло с. Івана 344
Проць Прокіп с. Андрія 329
Проць Федір с. Івана 329
Проць Юрко с. Василя 328
Проць Юрко с. Івана 329
Процюк Дмитро с. Михайла,
с/о 53
“Прут”, кущ. (6) 130, 443
“Прут”, кущ. (11) 200
Прут, р. 62, 63, 68, 117, 198200, 216, 591, 593
“Прут”, стр. 110
“Прута”, кур. 170

Прядка Василь 432
Прядка Гринь, злов. 434
Псарук Іван 70
Пташник Михайло 384
Пташник Петро, заар. 375
“Пугач”, стр. 200
Пужники, с. Отинійського р-ну.
Див. Пужники, с. Тлумацького
р-ну
Пужники, с. Тлумацького р-ну
65, 87, 127, 133, 167, 178,
183, 184
Пуйда Володимир, заар. 376
Пукасівці, с. Галицького р-ну
56, 58, 134, 227
Пустомитівський, р-н
Львівської обл. 620
Пшениківка, поле 382
Пшеничники, с. Тисменицького
р-ну 88, 90, 139, 177, 186,
187, 429, 439, 450, 618, 641
Пшик Іван 229, 230
Пшик Ярослав 230
Пюревич Микола с. Ів. 478
П’яста Антон Романович
(“Аскольд”) 115, 160, 634
Пятка Анастасія 395
Пятка Дмитро 189
Пятка Наталка 395
Пятка Панько 406
Р
“Р”, ком. Див. Андрусяк Василь
Васильович
“Р-137”, слід. СБ 540, 541
“Р-31”, крип., діл. Див. СБ ОУН
“Р-61”. Див. Янишин Юрій
Дмитрович
Радча, с. Лисецького
р-ну. Див. Радча, с.
Тисменицького р-ну
Радча, с. Тисменицького р-ну 67,
100, 143, 285, 293, 297, 298
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Радянський, Союз. Див. СССР
“Рак”, б-к СБ 201
Раківчик, с. Коломийського р-ну
210
Раківчик, с. Коршівського р-ну.
Див. Раківчик, с. Коломий
ського р-ну
Раковець, с. Богородчанського
р-ну 63, 69, 93, 95, 127, 128,
548, 619, 620, 636
Раковець, с. Солотвинського
р-ну. Див. Раковець, с.
Богородчанського р-ну
Ракочий Евстахій (Євстахій) 230
Рамчук Василь (1929) 461
Рарик Іван с. Романа (“Архип”)
374
Расяк Степан, заар. 484
Рафайлів (Рафайлова), с.
Надвірнянського р-ну.
Див. Бистриця, с.
Надвірнянського р-ну
Рахман, ліс 432, 433
Ребрик Анна 248
Ребрик Дмитро Антонович
(“Лиман”, а/б “Орест”) 634
Ребрик Іван (“Тарас”) 654
Реведюк Марія д. Юрка 577
Ревчук Василь 180
Ревчук Марія 180
Ревчук Настя 180
Ревюк Василина ж. Володим.
596
Рега Іван, підп. 653
Регей Амалія (Емілія) Іванівна
(“Сойка”) 164
Рекечук Анна, заар. 440
Рельський Михайло, зголош. 434
“Рибак”, б-к ООСБ, ком.
б-ки СБ, віст. Див. Гуменяк
Василь Олексійович
“Рибак”, прац. ООСБ 634
Рибалка, зав. РСТ 271
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Рибне (Рибно), с. Тисмени
цького р-ну 127, 129, 131,
148, 151, 251, 254, 255, 260,
264, 270, 276, 279, 613
Рибно, с. Станіславського
р-ну. Див. Рибне, с.
Тисменицького р-ну
Рибчин Анна д. Олекси 489, 490
Рибчин Олекса с. П. 489, 490
Рибчин Параска д. Луця 463,
464, 489, 490, 492
Рибчин Софія д. Луця 489,
490, 492
Рибчинський Дмитро, заар. 484
“Ригус”. Див. Юрцуняк Василь
Михайлович
Римар Дмитро Миколайович
(“Ластівка”) 608, 634
Римик Михайло с. Івана 290
Риндич Василь, з с. Жураки 545
Риндич Михайло, заар. 552
“Рись”, підр. госп. 68, 83, 455
Ріван Михайло (1925) 496
Різак Василь, заар. 344
“Різун”, ком. Див. Андрусяк
Василь Васильович
“Різуна”, сотня (вд.) 541, 617,
631, 643
Ріпна, г. 556, 643
Ріп’янка (Рип’янка), с.
Калуського р-ну 72
“Річка”, б-к СБ (5) 418
Річка, прис. с. Пнів
Надвірнянського р-ну 141
“Річка”, чот. Див. Тачинський
Йосип Петрович
Ровенко Богдан с. Михайла 529
Ровенко Марія ж. Михайла 529
Рогатин, м. 231
Рогатинський (Рогатин), р-н
125, 231
Рогацька Маруся, з с. Пороги
559

Рогів Дмитро Васильович
(“Зуб”) 634, 651
Рожило Михайло с. Дмитра
(а/р “Жур”) 53
Рожнітів, райцентр. Див.
Рожнятів, смт. (райцентр)
Рожнятів (Рожнітів), смт.
(райцентр) 50, 558
“Роза”, підп., заар. Див.
Гаврилюк Емілія
Розторгуєв, ком. б-ки, дільн.
РВ УНКВС 165, 177, 183,
184, 193
Рольницький Олег, заар. 412
“Ролянд”, ком. провокат. б-ки.
Див. Крицун (“Ролянд”)
“Ролянд”, надр. реф. проп. 32,
40, 214
“Рома”. Див. Вівчаренко Ніна
Василівна
“Роман”. Див. Монастирецький
Степан Іванович
“Роман”, б-к, вий. з пов.,
провокат. Див. Присяжнюк
Осип
“Роман”, рай. реф. СБ (2). Див.
Клевець Іван Миколайович
Романишин Панько с. Михайла
286
Романишин Федор (Федір)
с. Івана 286
Романів Андрій Полікарпович
(“Лев”, “Сергій”) 635
Романів Марія, заар. 557
Романчук Василь, заар. 413
Романчук Василь (1917), з м.
Тисмениця 442
Романчук Петро (1918), з м.
Тисмениця 442
Романюк Дмитро Федорович
(“Вовк”) 610, 635, 649
Романюк Зоня ж. Василя 539
Романюк Іван с. Івана 343

Романюк Ілько, б. УСС 515
Романюк Михайло 34, 42
Романюк Михайло (“Степан”) 654
Романюк Настя 180
Романюк Юрко с. Йосифа 343
“Ромб”. Див. Янишин Юрій
Дмитрович
“Роммель”, сот. бунч., зах. у
полон, провокат. 89
“Ромко”, б-к, ком. б-ки СБ,
рай. реф. СБ (12). Див.
Настасюк Микола Гнатович
“Ромко”, підп. Див. Мельничук
Осип
“Ромко”, пов. реф. СБ 52
“Ромко”, рай. реф. СБ (9). Див.
Данилюк Михайло
“Ромко”, рай. реф. СБ
(10). Див. Харюк Василь
Дмитрович
Ромун Андрій, заар. 479
“Рос”, окр. госп. реф. 161
Росільна, с. Богородчанського
р-ну 29, 37, 46, 50, 55, 72,
87, 89, 99, 103, 141, 198,
207, 305, 327, 328, 332, 547,
549, 551, 557, 621
Росільна, с. Солотвинського
р-ну. Див. Росільна, с.
Богородчанського р-ну
Росія 158, 183
Росіяни 73
Рохава, г. 592
Рошко Марія ж. Дмитра, вивез.
358
Рошко Марія ж. Івана 316
Рошкович Михайло 292
Рошнів, с. Тисменицького р-ну
58, 59, 66-68, 87, 100-103,
106, 120, 122, 130, 131, 183,
184, 188, 424, 426-428, 431436, 443-448, 453, 493, 628
Рошнівський, ліс 68

723

“Рубайло”, підп. 52
Рудак Данило (“Чорний”) 115,
116, 196, 197, 402
“Рудий”, б. розв. Див. Гупан
Нестор
Рудик Михайло, з с. Липа 482
Рудик Олекса 429
Рудка, ур. 381
Рудники, с. Миколаївського
р-ну Львівської обл. 626
Рудяк Марія д. Петра 472
Рудяк Ольга д. Андрія 472
“Ружа”, надр. маш. СБ. Див.
Попович Ганна
Ружило, хлоп. з с.
Тисменичани 316
Ружило Матій (1908) 477
Ружило Микола с. Олени 370
Рузін, к-н 116
Румуни 479
Румунія 617
Рунгури, с. Печеніжинського
р-ну. Див. Рунґури, с.
Коломийського р-ну
Рунґури (Рунгури), с.
Коломийського р-ну 563
“Руслан”, надр. реф. проп.
Див. Данилюк Никола
(Микола) с. Василя
“Ручай”, слід. СБ, рай. реф. СБ
(11). Див. “Ключ” (“Ручай)
Рущик Михайло 94
Рясний В., нарком ВС УРСР
50, 144, 202
С
“С”, ком. гр. 475
“С”, пров. 434, 435
“С”, сотня. Див. “Сапера”, сотня
“С-66”. Див. Мельничук Василь
Дмитрович
Сабадаш Іван, з с. Антонівка 498
Сабадаш Катерина (1925) 471,
498, 499
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Сабадаш Марія д. Ів. 471
Сабадаш Павло (1870) 471
Саветчук Василь с. Гриня 265
Саветчук Михайло с. Андрія 264
Саветчук Роман, гол. с/р 251
Савуляк Василь 202
Савуляк Ілько с. Василя,
“істребок” 576
Савчин Никола (Микола) с.
Василя 341
Савчин Петро с. Михайла
(“Дзвін”) 531
Савчин Софія 162
Савчин Тетяна 180
Савчук Андрій, госп. 247
Савчук Анна д. Петра 589
Савчук Антін 247
Савчук Василь, заар. 399
Савчук Дмитро, а/р 203, 204
Савчук Дмитро (1922), заар. 444
Савчук Іван с. Юрка 325
Савчук Марія (1925), заар. 411
Савчук Михайло (1922), заар.
403
Савчук Михайло с. Гаврила,
заар. 230
Савчук Михайло Дмитрович
(“Балемба”, “Чиж”, “Ч-36”,
“136-б”) 606, 608, 635
Савчук Михайло с. Николи
(Миколи) 276
Савчук Никола (Микола), госп.
284
Савчук Никола (Микола) с.
Івана (“Грім”) 284
Савчук Онофрій, заар. 229, 230
Савчук Петро, заар. 324
Савяк Никола (Микола) с.
Степана, б. “істребок” 259
Савяк Ольга д. Олекси, заар. 258
Сагавська Анна, заар. 410
Сагавська Ольга 381, 382
Сагавський Михайло, заар. 384

“Сагайдачний”, ком. СКВ 289
Саговський Григор 415
Саговський Михайло, заар. 412
Саговський Петро (1901),
заар. 412
Саджава, с. Богородчанського
р-ну 50, 62, 65, 99, 137, 148,
305, 323-327, 332, 338, 347,
349, 355, 359, 364, 613, 616,
620
Саджавка, с. Ланчинського
р-ну. Див. Саджавка, с.
Надвірнянського р-ну
Саджавка, с. Надвірнянського
р-ну 149, 198, 570
“Саджений”, стр. УПА 376
Садівник Іван с. Дм. 275
Садівська Настя, заар. 434
Садівська Тетяна 446
Садівський Василь, злов. 434
Садівський Гринь, з с. Довге
433, 446
Садки, прис. с. Нові Кривотули
Тисменицького р-ну 185
Садки, с. Галицького р-ну 95,
138, 400
Садки, с. (прис.) Жовтневого
р-ну. Див. Садки, с.
Галицького р-ну
Салатруциль, п. 628
Салига Никола [Микола]
(“Зелений”) 224
Салига Юрко 224
Самборський, госп. 162
Самелюк Іван, зголош. 434
Самолюк Михайло 453
Самрикота Василь с. Михайла
193
Самчук (Семчук) Юрій (“Вітер”)
191, 537, 541
Сандило Надія, учит. 445
Санищі, лази 433
Сапелюк Михайло с. Андрія 70

“Сапер”, сот., пор. Див. Коржак
Михайло Миколайович
“Сапера”, сотня 97, 113, 132,
376, 378
Сапіжак Дмитро с. Миколи 316
Сапіжак Марія, заар. 99
Сапогів, с. Галицького р-ну 70,
120, 149, 219, 226, 625
Сапожніков (Сапожнік), слід.
РВ УНКВС/УНКДБ 285, 286,
290, 295, 297
“Сатана”, стр. УПА, вий. з пов. 68
“Сатурн”. Див. Шеванюк
Василь Андрійович
Сахній Федір, вивез. 403
СБ ОУН. Див. ОУН, СБ
Сверлюк Анна ж. Николи
(Миколи) 539
Свидерський Володимир
(“Бурий”, “Бурлак”) 635
Свинилів, прис. с. Олеша
Тлумацького р-ну 57, 60, 461
Свідрак Михайло с. Дмитра
(“Гуцул”) 216, 566, 567
Свідрук Марія, заар. 68
Свідрук Микола (“Завзятий”)
68, 593
Сворак Володимир с. Семена
267
“Святослав”, б-к, рай. субреф.
СБ, надр. субреф. СБ,
віст. Див. Пагулич Дмитро
Васильович
“СД-5”. Див. Гринішак Лука
Михайлович
Секердей Анастасія 372, 373
Секердей Іван, з с. Лани 406
Секердей Іван (1907), заар. 410
Секердей Іван с. Романа 377
Секердей Юрко с. Романа 377
Селище (Селиська), с.
(тепер у скл. с. Блюдники)
Галицького р-ну 125, 132,
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133, 136, 155, 163, 220-222,
227, 231-233, 241, 242
Семанишин Іван 334
Семанишин Онофрей с.
Дмитра, вивез. 358
Семанів Анна д. Проця 267
Семанів Антін (“Козак”) 321
Семанів Варвара д. Проця 267
Семанів Доня д. Федора 309
Семанів Іван, заар. 331
Семанів Михайло с. Дм. 272
Семанчук Макарій с. Парані 316
Семанчук Михайло, заар. 95
Семаньків Михайло с. Дм. 273
Семеник Юстин (“Ясінь”) 111,
517
Семенів Василь, з с. Братишів
490
Семенів Василь (1916), заар. 464
Семенів Василь (“Козак”) 74,
75, 294, 304, 606, 608, 635
Семенів Василь с. Івана 492
Семенів Михайло (1911) 496
Семенів Палагна ж. Василя 490
Семенів Степан (1921), заар. 499
Семенів Федір, з с. Липа 482
Семенчук Василь 69
Семенюк Василь, заар. 430
Семенюк Мирон (1924), заар.
444
Семенюк Петро, з с. Рошнів 433
Семенюк Роман, кол. ком. пов.
жандарм., а/б 72
Семенюк Юрко 429
Семетин, п. 556
Семиківці (Семаківці), с.
Жовтневого р-ну (тепер у
скл. с. Тустань Галицького
р-ну) 71, 76, 95-97, 99, 105,
134, 136, 158, 176, 177, 186,
188, 189, 192, 375, 379, 380,
383-385, 389-392, 405, 409,
412, 414, 415, 417, 640, 643
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Семків Василь, гром. 305
Семків Василь с. Івана 352
Семків Василь с. Федора 308
Семків Василь с. Якова, заар.
258
Семків Іван с. Якова 328
Семків Катерина д. Якова 529
Семків Михайло с. Василя,
заар. 258
Семків Михайло с. Семена 529
Семко Михайло с. Івана 306
Семков, ком. гр., ст. л-нт 105
Семкович Василь с. Николи
(Миколи) 282
Семкович Василь с. Петра
(1924) 287
Семкович Василь с. Петра
(1926) 287
Семкович Марія д. Дмитра 298
Семочко Михайло (“Чорний”)
654
Семчук, “істребок” 429
Семчук Василь, з с.
Пшеничники 429
Семчук Дмитро с. Олекси,
заар. 518
Семчук Іван (1911), заар. 516
Семчук Михайло с. Івана
(“Чорний”) 541
Семчук Михайло с. Якова 541
Семчук Параня, стан. госп.,
заар. 100
Семянчук Василь, злов. 430
Семянчук Михайло 429
Сенич Василь с. Івана 330
Сенич Василь с. Михайла 329,
331
Сенич Михайло с. Василя 309
Сенич Михайло с. Дмитра 330
Сенич Михайло с. Івана 330
Сенич Михайло с. Николи
(Миколи) 330
Сенич Михайло с. Юрка 330

Сенич Федір, з с. Лесівка 361,
362
Сенич Федір с. Олекси, з с.
Гринівка 328, 329
Сенчак Василь Степанович
(“Ворон”, “Орленко”) 29, 36,
37, 606, 610, 628-630, 635,
636, 640, 641, 646
Сенчак Михайло, заар. 100
Сенько Дмитро Костянтинович
(“Максим”) 302, 636
Сенько Йосип (“Крук”) 654
Сенюк Марія, з с. Юрківка 444
Серби 144
“Сергій”, ком. б-ки СБ, ст. віст.,
бул., ст. бул. Див. Романів
Андрій Полікарпович
“Сергій”, слід. СБ. Див. Гугляк
Іван Дмитрович
“Сергій”, стр. кущ., зах. у
полон 508
Середне, с. Войнилівського
р-ну. Див. Середня, с.
Калуського р-ну
Середній Бабин (Бабин
Середний), с. Калуського
р-ну 227
Середній Березів (Березів
Середній), с. Косівського
р-ну 119, 638
Середній Майдан
(Майдан Середний), с.
Надвірнянського р-ну 149,
201, 202, 568, 569
Середня (Середне), с.
Калуського р-ну 227
Середюк Василь, заар. 325
Середюк Василь с. Івана 363
Середюк Іван, з с. Саджава
359, 360
Середюк Михайло с. Івана 355
Середюк Олекса, заар. 324
Середюк Степан, гол. с/р,
заар. 325, 338

Серневич Олекса, заар. 412
Сибір, регіон (Росія) 45, 55,
58, 143, 145, 146, 167, 176,
177, 213, 247, 305, 309, 371,
391, 462, 478
Сигла, ліс 104
Сигла, прис. с. Манява Бого
родчанського р-ну 553, 554
Сидоренко Лариса 34, 42
Сидух Доня д. Василя
(“Орися”) 253
Сикіш Василь с. Семена 345
Сикіш Михайло с. Федора 345
Сикіш Федір с. Михайла
(“Палій”) 315
Синенко Іван Павлович
(“Грицько”, “Зелений”, “Ох”,
“Сум”, “Яр”, “122”) 33, 41,
45, 53, 84, 207, 208, 364,
606, 636, 637
Синишин Дмитро с. Василя 327
Синишин Никола (Микола) с.
Дмитра 328
Синяк Василь, заар. 571
Сиротюк Василь с. Степана 492
Сиротюк Михайло, стр., вий. з
пов., провокат. 498-500
Сисак Іван, зголош. 434
Сисак Петро с. Олекси 270
“Сич”, чот. 245
Сідлак Степан 388
Сідлак Степан Миколайович
(“Цяпка”) 158, 185, 187, 192,
414, 415
Сікердей, провокат. 259
Сікора Петро с. Івана 286
Сікоринський Михайло, заар.
394
Сікоринський Степан 388
Сілець, с. Жовтневого
р-ну. Див. Сілець, с.
Тисменицького р-ну
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Сілець, с. Тисменицького р-ну
72, 75, 78, 91, 92, 95, 96, 99,
235-237, 374, 632
Сілецькі, лази 107
Сірак Іван, заар. 484
Сірак Настя, з с. Петрилів 484
“Сірий”, ком. б-ки СБ, надр.
субреф. СБ. Див. Ковальчук
Михайло Андрійович
“Сірий”, стр. УПА, б-к, рай.
інф. СБ, ст. віст. Див. Дутчак
Василь Олексійович
“Сірі”, сотня 631, 643
“Сірко”. Див. Ковальчук
Михайло Андрійович
“Сірко”, б-к 200
“Сірко”, б-к СБ (3) 121
“Сірко”, ком. анарх. б-ки 108, 109
“Сірко”, пов./надр. госп.
реф. Див. Кметюк Михайло
Петрович
Сіроман Параска (“Бистриця”)
194
“Скажені”, кур. гр. “Чорний
Ліс” 65, 631, 643
Скала, ліс 70
“Скала”, стан. м. Тисмениця
172, 440
“Скала”, стр. УПА, зах. у полон.
Див. Гречанюк Василь с. Юрка
СКВ 55, 62, 67, 69, 71, 100102, 115-118, 147, 148, 150,
151, 170, 191, 196, 289, 349,
356, 467, 501, 506, 586, 592
“Скиба”. Див. Кончаківський
Петро Васильович
Скиба Анна д. Фед. 474
Скиба Катерина д. Дм. 474
Склепова Анна ж. Петра 273
Склепова Варвара ж. Гриня 272
Склепова Варвара ж. Дм. 272
Склеповий Михайло с. Дм.,
уряд. с/р 272
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Склеповий Никола (Микола)
с. Йосифа (Осипа), вислуж.
148, 256, 266, 267
Склеповий Петро, заар. 272
Склеповий Петро Мико
лайович (“Мамай”) 60, 462
“Скоба”, стр. УПА 49
Сковронський Іван 552
Скопенко, о/у, ком. б-ки 166, 194
“Скорий”, стр. кущ. 200
Скрентович Іван Антонович
(“Зенко”, “Мирон”,
“Морозенко”, “135-б”) 606,
610, 636, 653
Скрентович-Лаврів Марія
Антонівна (“Звенислава”)
81, 83, 84
Скрипин Анна 280
Скрипник Михайло, дезер.
УПА, заар. 553
Скрипник Настя д. Мих. 479
Скрипник Степан, дезер. УПА,
заар. 553
“Скрут”, підп., вий. з пов.,
провокат. Див. Навроцький
Василь
“Скуби”, кур. (ТВ-21) 89, 516
“Слава”, б. сан., заар. 187, 450
“Слава”, маш. рай. осер. СБ
367, 368
“Славич”, рай. субреф. СБ
(9). Див. Букатюк Микола
Михайлович
“Славич”, рай. субреф.
СБ (10). Див. Юркевич
Володимир Степанович
“Славка”, стан. (10) 566
“Славко”, б-к НОП 171
“Славко”, б-к ООСБ 30, 38, 210
“Славко”, б-к СБ 116, 258
“Славко”, б-к СБ (1), зах. у
полон 129, 224
“Славко”, б-к СБ (6), зах. у
полон 59, 427

“Славко”, рай. інф. СБ (3). Див.
Яськів Микола Григорович
“Славко”, рай. реф. СБ (4) 608
“Славко”, підп. (11) 128
“Славко”, сл. реф. СБ 120
“Славний”, ком. Л-гр. СБ (6).
Див. Штогрин Костянтин
Миколайович
“Сливка”, стр. СКВ 100
“Слід”. Див. Шеванюк Василь
Андрійович
Слобідка, с. Тисменицького
р-ну 129, 132, 187
Слобода, передм. м.
Тисмениця 440
Слободян Данило, заар. 375
Слободян Маланка 391
Слободян Микола, аг./тер. РВ
УНКВС 154
Слободян Михайло, заар. 375
Слободян Никола (Микола) с.
Василя 286
Слободян Петро, заар. 385
Слюсарчук Василь, “істребок”
302
“Смеречук”, б-к СБ (9) 122
Смеречук, госп. 141
Смерічок, верх (хр.) 593
Смерклів, прис. с. Нижнів
(тепер с.) Тлумацького р-ну
65, 498
“Смертоносець”, ком. б-ки
СБ, рай. реф. СБ (2). Див.
Кобзан Роман Степанович
“Смертоносці”, кур. 631, 637, 643
Сметанюк Михайло, аг. 52
Сметанюк Никола (Микола),
заст. гол. с/р 559
Сміжак Лазар Антонович
(“Марко”) 274, 275
“Сміла”, маш. окр. тех. осер.,
зах. у полон 166
“Смілий”, кол. стр., а/б. Див.
Воробець Василь

“Смілий”, кущ. госп. (харч.).
Див. Коник Андрій
Васильович
“Смілий”, чл. ОУН, зах. у
полон. Див. Місюк Василь с.
Михайла
Смук Марія, стан., заар. 133
Со[…] Іван 62
Собецька Настя, заар. 434
Собецький Василь, б. стан. 433
Собецький Василь, з с. Довге
453
Собецький Григор 453
Собецький Гринь (1922) 426
Собецький Олекса, злов. 434
Собецький Петро, гол.
рибгосп. 64
Совтус Василь, злов. 434
Совтус Василь с. Дмитра 454
Совтус Григор с. Михайла 454
Совтус Гринь, госп. 427
Совтус Гринь, стан. 428
Совтус Катерина, заар. 434
Совтус Михайло, злов. 426
Совтус Михайло, “істребок”
168, 194
“Сойка”, окр. реф. УЧХ. Див.
Регей Амалія (Емілія) Іванівна
Сокирчин, с. Обертинського
р-ну. Див. Сокирчин, с.
Тлумацького р-ну
Сокирчин, с. Тлумацького р-ну
459
“Сокіл”, б-к СБ (7), вий. з пов.,
провокат. 60, 158, 162, 461,
503
“Сокіл”, б-к СБ (11) 92, 123, 574
“Сокіл”, кер. розв. ВО-4, кер.
зв’язку КК, окр. реф. проп.,
окр. пров., сотн., м-р. Див.
Петер Костянтин Кирилович
“Сокіл”, підп., зах. у полон 70
“Сокіл”, рай. реф. проп., вий. з
пов. 77
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Сокіл, с. Галицького р-ну 63
“Сокіл”, стр. УПА 161
“Сокол”, а/в. Див. Долчук
Володимир Васильович
Соколенко Анна, стан. інф. 106
Соколів, прис. с. Олеша
Тлумацького р-ну 60, 460
Соколов, слід. РВ УНКВС 185
“Соловей”, стан. Див.
Сухобокий Дмитро
“Соловей”, стр. УПА, зах. у
полон, провокат. 65
Соловей Дмитро с. Івана
(“Кіт”) 521
Соловій Андрій, заар. 325
Соловій Анна, з с. Ворона 513
Соловій Дмитро (1906) 324
Соловій Дмитро (1928/І) 324
Соловій Дмитро (1928/ІІ) 324
Соловій Олекса, заар. 324
Соловій Роман с. Семена 325
Соловій Юстина ж. Василя 99
“Соломка”, рай. пров. 322
Солонина Андрій, з с.
Братишів 499, 500
Солонина Степан, гол. с/р 491
Солониця, част. с. Вільшаниця
Тисменицького р-ну 131, 444
Солоничний Мих. 180
Солонишин Микола 428
Солотвина, райцентр.
Див. Солотвин, смт.
Богородчанського р-ну
Солотвин (Солотвина), смт.
Богородчанського р-ну 5052, 82, 83, 99, 102, 116, 117,
121, 128, 141, 200, 544-547,
549, 551-557, 559, 560, 604,
620, 629, 631
Солотвинська, тюрма
(в’язниця) 51
Солотвинський
(Солотвина) [тепер у скл.
Богородчанського р-ну], р-н
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30, 38, 46, 51, 52, 55, 63, 65,
69, 72, 73, 86-89, 92, 93, 95,
99, 100, 102-104, 108, 109,
117-122, 124, 127, 128, 130132, 141, 198, 200, 207, 327,
332, 544, 545, 547, 550, 552,
553, 555-557, 559, 604, 605,
615, 616, 619-621, 624, 627,
630, 642, 643
Солотвинський (ч. 9), РП ОУН.
Див. ОУН, Солотвинський РП
Солотвинщина 340, 648-650, 652
Сомек Атанасій, заар. 376
Сомнюк Володимир 453
“Сорока”, стр. кущ. Див.
Максимів Гринь с. Василя
“Сорока”, стр. УПА 149
Сорока Петро, заар. 399
Сорохманюк Василь с. Василя
594
Сорохманюк Іван 141
Сорохманюк Іван с. Василя 594
Сосяк (“Грім”) 470
Сосяк Василь с. Михайла 470
Сосяк Олекса с. Михайла 470
Софіївка, райцентр
Станіславського р-ну (тепер
у скл. м. Івано-Франківськ)
259, 269
Сочавський Степан 376
“Спартак”. Див. Сулятицький
Мирослав Володимирович
“Спартак”. Див. Чабан Григорій
Юрійович
“Спартана”, сотня (ТВ-21) 210
Спас, с. Коломийського р-ну
558
Спасівка, ліс 454
Спасюк Катерина 577
Спасюк Юстина, з с. Стримба 577
Срібняк Андрій с. Пилипа 330,
331
Срібняк Дмитро, заар. 331

Срібняк Параска д. Федора 331
СССР (СРСР, Радянський
Союз) 27, 28, 31, 35, 36, 39,
54, 77, 144, 145, 156, 169,
176, 285, 389, 404, 409, 410,
428, 530
Стадник Михайло Дмитрович
(“Андрій”, “Юра”) 118, 148,
211, 249, 256, 257, 266, 267,
272, 273, 607, 637
Стадниченко, дільн. РВ УНКВС
520
Сталін Йосип В., диктат. 77,
340, 344
“Сталь”, ком. б-ки СБ, рай.
реф. СБ. Див. Гуменяк
Василь Якович
“Сталь”, стр. УПА 245
Станиславів (Станіслав), м.
Див. Івано-Франківськ, м.
Станиславівська
(Станиславів), округа ОУН.
Див. ОУН, Станиславівський
окр. провід
Станиславівський міськ.
провід ОУН. Див. ОУН,
Станиславівський міськ. провід
Станиславівський (Стани
славів), надр-н ОУН. Див.
ОУН, Станиславівський
надр-н
Станиславівський обл.
провід ОУН. Див. ОУН,
Станиславівський обл. провід
Станиславівський пов.
провід ОУН. Див. ОУН,
Станиславівський пов. провід
Станиславівський (ч. 2),
РП ОУН. Див. ОУН,
Станиславівський РП
Станиславівщина 29, 30, 33, 34,
37, 38, 41, 42, 45, 51, 54, 55,
73, 86, 120, 124, 156, 167, 207,
209-212, 214, 215, 218, 220-

222, 224, 226-229, 231, 233,
235, 237, 240-242, 244-246,
249, 251, 253-256, 258, 260,
262-264, 266, 268, 270, 271,
274, 276, 278-282, 284, 285,
287, 289, 291, 293, 295, 297,
299, 301, 305, 307, 308, 311,
313, 318, 320, 322, 323, 326,
333, 335, 336, 338, 340, 342,
345, 347, 349, 351, 352, 359,
361, 363, 365, 367, 369, 372,
374-376, 378, 379, 381, 383,
385, 387, 389, 391, 393, 395,
396, 398, 400, 402-410, 412414, 416-423, 437, 439, 441443, 447, 449-451, 453, 480,
481, 483, 485-487, 489, 494,
496-498, 501, 503, 504, 506512, 518, 520-523, 525-527,
529, 531-539, 541-547, 549,
550, 552, 553, 555, 557, 559,
561, 563-566, 568-571, 573578, 580, 582, 584-586, 588,
590-593, 595, 617, 629, 637,
638, 645-647, 651, 652
Станіславська (Станиславів),
обл. Див. Івано-Франківська,
обл.
Станіславська, тюрма
(в’язниця) 618, 637
Станіславський (Станиславів
ський, Станиславів) [тепер
у скл. Тисменицького р-ну],
р-н 29, 37, 67, 68, 72, 85, 90,
94, 97, 99, 102, 104-108, 111,
114-119, 121, 124, 127, 129132, 135, 139, 144, 148, 150,
151, 154, 158-161, 163-168,
171, 211, 212, 244, 246, 249,
251, 253-256, 258, 260, 262264, 266, 268, 270, 271, 274,
276, 279, 604, 605, 613-615,
625, 628, 633, 639, 641, 642
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Станішевська Анна 88
Станків, пасов. 582
Станчук Василь с. Івана,
“істребок” 576
Станькова, с. Войнилівського
р-ну. Див. Станькова, с.
Калуського р-ну
Станькова, с. Калуського р-ну
120
Стара Гута, с. Богород
чанського р-ну 642
Стара Гута, с. Солотвинського
р-ну. Див. Стара Гута, с.
Богородчанського р-ну
“Старий”, стр. УПА, б-к, рай.
інф. СБ, ст. віст. Див. Дутчак
Василь Олексійович
Старий Лисець, с. Лисецького
р-ну. Див. Старий Лисець, с.
Тисменицького р-ну
Старий Лисець, с.
Тисменицького р-ну 51, 342
Старі Богородчани, с.
Богородчанського р-ну 51,
63, 65, 87, 108, 121, 133,
142, 143, 154, 311, 312, 320,
321, 338, 339, 341-343, 347350, 354, 355, 365
Старі Кривотули (Кривотули
Старі), с. Тисменицького
р-ну 50, 179, 184
Старі Скоморохи, с.
Галицького р-ну 642
Старунський Петро 110
Старуня, с. Богородчанського
р-ну 120-122, 124, 200, 615,
620, 628
Старуня, с. Солотвинського
р-ну. Див. Старуня, с.
Богородчанського р-ну
Стасюк, госп. 238
Стасюк Іван с. Осипа 492
Стасюк Петро с. Івана 238
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Стасюк Прокіп (1922) 488
Сташко Іван Васильович (“Гук”,
“Г-40”, “Я-14”) 207, 208,
608, 637, 648, 654
Стеблинський Семен 413
Стеблицький Михайло 395
Стельмах Іван с. Василя, заар.
320
Стельмахович Іван с. Степана
344
Стельмахович Олекса с. Івана
(“Бойко”) 133, 142, 143, 168,
338, 341-343, 347, 355
Стельмащук Петро, з с.
Петрилів 481
Стемащук Михайло 47
“Степан”. Див. Бойчук Василь
Петрович
“Степан”. Див. Гупало Михайло
Михайлович
“Степан”, б-к СБ (4). Див.
Романюк Михайло
“Степан”, слід. СБ. Див. Платко
Микола Якович
“Степан”, стр. кущ. 510
“Степана”, проп. гр. 66
“Степова”, окр. шеф зв’язк.
жін. сітки, а/в УНКДБ,
заар. СБ. Див. Чорномаз
Мирослава
“Степовий”, б-к, зах. у полон 91
“Степовий”, б-к СБ (2) 256
“Степовий”, підп. з с. Рибне 279
“Степовий”, стан. Див. Басюк
(“Степовий”)
“Степовика”, гр. 49
“Степової”, спр. 79, 80, 152
Стефаник Андрій, злов. 429
Стефанів Василь с. Федора
329, 331
Стефанів Іван с. Матвія, с/о 52
Стефанів Онофрій 88
Стефанків Василь с. Николи
(Миколи) 271

Стефанців Іван с. Петра 330
Стефанців Олекса с. Костя 330
Стефанюк Андрій, з с.
Пшеничники 450
Стефанюк Анна д. Івана, заар.
280
Стефанюк Онуфрій, з с.
Пшеничники 429
Стефінин Анна 292
Стефінів Анна д. Михайла 550,
551
Стефінів Михайло, госп. 550
Стефурак Микола Юрійович
(“Бистрий”, “Левко”,
“Летун”, “139”) 609, 637
Стефурак Федір, вислуж. 313
Стефурак Юстина 103
Стефуришин Василь, інв. ЧА 513
Стецько Василь с. Романа,
заар. 488
Стецько Тетяна 130
Стінка, ліс 61, 90, 97, 102, 164,
228, 245-247, 268, 269, 374,
615, 628, 642
Стінка, с. (?) 91
Стонога Анна 294
Стоцький Микола с. Якима 48
Страгора, г. 100
“Стрибки” (“істребки”). Див. ІБ
Стриганецький, ліс 425
Стриганці, с. Тисменицького
р-ну 58, 64, 66-68, 87, 100,
154, 162, 185, 187, 188, 424,
426, 427, 431, 432, 434-436,
438, 443, 445, 446, 453, 457
Стрий, м. Дрогобицької обл.
Див. Стрий, м. Львівської обл.
Стрий, м. Львівської обл. 640
“Стрий”, слід. СБ. Див. Гугляк
Іван Дмитрович
Стрийський, р-н Дрогобицької
обл. Див. Стрийський, р-н
Львівської обл.

Стрийський, р-н Львівської
обл. 640
Стримба, пасов. 582
Стримба, с. Надвірнянського
р-ну 46, 66, 68, 104, 110,
127, 202, 577, 583, 615
Стринаглюк Василь (1926) 460
Стринаглюк Ярослав (1922) 460
“Стріла”, кущ. інф. СБ 196, 637
“Стріла”, підп., зах. у полон.
Див. Халак Семен с. Юстини
“Стріла”, сотня 629
“Стріли”, СКВ 356
Стрімка, ліс 574
Строкач Т., нарком ВС УРСР,
ген.-лейт. 157, 169, 182
Струк Василь 60
Струк Степан 370
Струк Юрій (“Чорноус”) 655
Струпків, с. Коломийського р-ну
68, 93, 100, 520, 614, 625
Струпків, с. Отинійського
р-ну. Див. Струпків, с.
Коломийського р-ну
Струпківські, ліси 198, 520
Струтинський Михайло с.
Петра 554
Струтинський Роман, дезер.
УПА, заар. 553
Студений звір, ур. 575
Стшалка Кирило с. Івана, заар.
222
Суботів, с. Галицького р-ну 56,
71, 77, 101, 105, 137, 148, 220
Сулятицький Мирослав
Володимирович (“Кривоніс”,
“Петро”, “Спартак”, “226”)
607, 638, 647
“Сум”. Див. Синенко Іван
Павлович
Суми, м. 622
“Сумний”, рай. тех. реф. СБ,
рай. реф. СБ. Див. Волощук
Ярослав Васильович

733

“Сурмач”, надр. реф. СБ. Див.
Мельник Василь
Сусідко Микола 169
Суханюк Іван с. Николи
(Миколи) 330
Сухобокий Дмитро (“Соловей”)
444
Суходіл, прис. с. Долина
(тепер с.) Тлумацького р-ну
458
Сухоребський Ярослав 34, 42
США 34, 42
Сюзін (Сузін), енкаведист 166,
177
Т
Танчик Яків, “істребок” 470
Тараненко, нач. РВ УНКВС
293, 295, 297
“Тарас”. Див. Гаргат Іван
Онуфрійович
“Тарас”. Див. Яськів Микола
Григорович
“Тарас”, б-к СБ 258
“Тарас”, б-к СБ (2) 149, 163
“Тарас”, б-к СБ (3) 121, 136, 294
“Тарас”, б-к СБ (4). Див. Ребрик
Іван
“Тарас”, кур’єр 196, 405, 412
“Тарас”, стр. УПА, зах. у полон.
Див. Удуд Степан с. Онофрія
Тарасівка (Яцівка), с. Тлума
цького р-ну 47, 134, 163,
166, 170, 466, 511
Тарнавський Михайло
Васильович (“Гроза”) 116
Тарновиця Лісна, с. Ланчин
ського р-ну. Див. Лісна
Тарновиця, с. Надвірнян
ського р-ну
Тарновиця (Пільна), с.
Отинійського р-ну.
Див. Терновиця, с.
Тисменицького р-ну
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Тарновський Василь 95
Тарновський Михайло 95
Тарновський Осип 95
Татарин Василь, з с. Рошнів 424
Татарин Магдалина 427
Татарин Петро (1905) 446
Татарів (Кремінці), с. Яремчан
ської міськради 110, 621
Татарів, с. Яремчанського
р-ну. Див. Татарів, с.
Яремчанської міськради
Татарчук Анна, з с. Чорні Ослави
590
Татарчук Василь, “істребок”,
заар. 496
Тачинський Йосип Петрович
(“Річка”) 279
Твердохліб Василь 166
Твердохліб Дмитро, заар. 481
Твердохліб Іван с. Дмитра 191
Твердохліб Микола Дмитрович
(“Грім”, “Музика”, “Петро”,
“Північ”, “24”, “311”, “401”,
“090”) 638
Твердохліб Розалія 481
Тейсар Текля д. Павла, заар. 221
Теличкан Марта, з м. Тисме
ниця 442
Теличкан Михайло (1907) 442
Теличкан Петро (1898) 442
Темирівський, ліс 233
Темирівці (Темерівці), с.
Галицького р-ну 58, 59, 69,
101, 111, 121, 131, 132, 134,
135, 150, 221, 222, 227, 231233, 619, 628, 642
Терешкун Михайло с. Йосифа
265
Терлецький Василь (1910) 495
Терлецький Володимир Івано
вич (“Вечірний”) 101, 435
Терлецький Дмитро с. Степана
487

Терлецький Петро с. Данила 487
Терлецький Петро с. Якова
(“Нічний”) 504
Терновиця (Тарновиця [Пільна]),
с. Тисменицького р-ну 48, 94,
104
Тернопіль, м. 635
Тернопільська, обл. 83, 627, 636
Тернопільський, р-н Терно
пільської обл. 83
Тернопільщина 636
Теслюк Андрій с. Михайла 127
Теслюк Анна 139
Тиврівський, р-н Вінницької обл.
640
“Тигр”, стан. госп., зах. у
полон. Див. Ганиш Остап
Тижбир Мирон, а/в РВ УНКВС 119
Тимів І. (Іван) 613
Тимів Марія, госп. 428
Тимієвська Василина 62
“Тиміш”, рай. реф. СБ (5) 94,
372, 373, 608, 638
Тимішак Ярослав, заар. 324
Тимків, секр. с/р 352
Тимків Дмитро с. Василя (1887)
330
Тимків Дмитро с. Василя (1897)
328
Тимків Іван с. Василя 328
Тимків Іван с. Гаврила 352
Тимків Михайло с. Василя 328
Тимків Михайло с. Івана, заар.
309
Тимчишин Анна д. Тимка 541
Тимчишин Іван с. Івана, заар. 518
Тимчишин Іван с. Юрка 541
Тимчишин Юрко 162
Тимчук Андрій с. Петра 328, 329
Тимчук Андрій с. Семена 328,
329
Тимчук Василь с. Семена 330,
331

Тимчук Іван с. Петра 328, 329
Тимчук Іван с. Семена 329
Тимчук Петро с. Дмитра
(“Чумак”) 94
Тинкован Андрій 34, 42
“Тирса”, міськ. реф. СБ, край.
тех. реф. СБ. Див. Чабан
Григорій Юрійович
Тисменицький (Тисмениця),
р-н 55, 58, 59, 64-68, 70, 75,
87, 88, 90, 94, 100-107, 109,
115, 117, 118, 120, 122, 126,
129-132, 134-139, 150, 151,
154, 159, 162, 165, 166, 168,
172, 177, 180, 183-185, 187,
188, 193, 194, 196, 417, 424,
426, 429, 431, 437-439, 443,
445-447, 449-451, 453, 457,
468, 532, 604, 605, 613, 615618, 622, 625-628, 630-637,
640, 641
Тисменицький (ч. 6), РП ОУН.
Див. ОУН, Тисменицький РП
Тисмениця, м. 59, 64, 65, 68,
88, 90, 100, 107, 109, 126,
147, 148, 172, 186, 249, 256,
257, 424-430, 432-436, 439446, 457, 468, 604, 616, 618,
630, 633, 639, 641
Тисменичани, с. Лисецького
р-ну. Див. Тисменичани, с.
Надвірнянського р-ну
Тисменичани, с.
Надвірнянського р-ну 74,
108, 133, 136, 142, 143, 149,
283, 289, 291-293, 297, 298,
314, 316, 634, 637
Тисменичани, ст. 150
Титла Василь 69
Тишко Дмитро, з с. Горигляди
496
Тісний, верх (хр.) 593
Ткачук Василь, з с. Долина 48
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Ткачук Василь, з с. Колінці
165, 193
Ткачук Василь (“Карлик”) 361
Ткачук Василь с. Івана 282, 283
Ткачук Василь с. Миколи 101
Ткачук Дмитро 69
Ткачук Дмитро (1927), заар. 444
Ткачук Марія 282
Ткачук Марія д. Івана 288
Ткачук Олена 165, 193
Тлумацький (Товмацький,
Товмач), р-н 48, 49, 52, 53,
55-58, 60, 64-66, 68-71, 73,
79, 83, 86-88, 91, 94, 96-98,
100, 102-106, 114, 115, 117,
122, 124, 127, 129-139, 141,
146-148, 156, 158-171, 175177, 179, 184, 185, 189-195,
428, 455, 457, 458, 460, 462,
465, 467, 468, 470, 471, 475,
477, 480, 481, 483, 485-487,
489, 494, 496-498, 501, 503,
506-510, 512, 531, 604, 605,
613, 615, 616, 618, 622, 625,
626, 632, 638, 639
Тлумач (Товмач), м. 47, 48, 5658, 60, 65, 69, 71, 88-90, 94,
98, 100, 102, 128, 135, 145,
160, 163, 164, 166, 169, 190,
194, 458-461, 463, 466-473,
477, 478, 481, 483-490, 494499, 501, 507, 511, 533, 534,
543, 604
Тлумаччина (Товмаччина) 32,
40, 45, 47, 50, 175, 424, 426,
429, 431, 438, 440, 455, 457,
458, 460, 462, 465, 467, 468,
470, 471, 475, 477, 480, 513,
515-517, 613, 644, 647
Товмацький, надр-н ОУН.
Див. ОУН, Товмацький
(Тлумацький) надр-н
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Товмацький (Товмач,
Товмачський), р-н. Див.
Тлумацький р-н
Товмацький [Тлумацький]
(ч. 7), РП ОУН. Див. ОУН,
Товмацький (Тлумацький) РП
Товмач, м. Див. Тлумач, м.
Товмачик, с. Коломийського
р-ну 149, 210, 570
Товмачик, с. Коршівського
р-ну. Див. Товмачик, с.
Коломийського р-ну
Товмаччина. Див. Тлумаччина
Томенюк Михайло с. Івана,
заар. 284
Томин Ярослав Степанович
[Семенович] (“Вир”,
“Віктор”, а/б “Крук”) 607,
610, 638
Томків Осип, заар. 458, 459
Топяк Василь с. Дмитра 289
Торбик Михайло, заар. 385
Торговиця, с. Коломийського
р-ну 29, 37, 48, 89, 105, 137,
171, 184, 187, 190, 191, 515518, 537, 539, 541, 612
Торговиця, с. Отинійського
р-ну. Див. Торговиця, с.
Коломийського р-ну
Торонто, м. (Канада) 27-30,
34-38, 42, 628-630, 635, 636,
640, 641
Торофон Федір, з с. Цуцилів 564
“Точний”, б-к СБ (10) 123
Триндяк Осип с. Петра 479
Трінчук Григор, з с. Волосів 571
Трінчук Іван с. Дмитра 343
Трінчук Степан с. Івана 330
Тростянець, с. Коропецького
р-ну Тернопільської
обл. Див. Тростянець, с.
Монастириського р-ну
Тернопільської обл.

Тростянець, с. Монастири
ського р-ну Тернопільської
обл. 97, 98, 388
Тростянецький, ліс 97
Трощук Василь, заар. 98
Трощук Степан 379
Троян, о/у РВ УМДБ, ком. б-ки
109
Трушак Федір (1925) 496
Тугай Василь, гол. доп., заст.
гол. РВК 465, 494
Тугай Василь Дмитрович
(“Мирон”) 639
Тугай Дмитро, інв. 79
Тугай Іван Дмитрович
(“Грізний”) 639
“Тугар”, б-к СБ. Див. “Вуйко”
(“Тугар”)
“Тугар”, б-к СБ (8), зах. у
полон, провокат. 139, 527,
529, 530
Тумир, с. Галицького р-ну 93,
94, 97, 106, 129, 135, 139,
140, 169, 177, 180, 182, 183,
187-189, 196, 372, 381, 387,
393-395, 398, 404, 410, 419,
422, 426, 638, 641
Тумир, с. Жовтневого р-ну. Див.
Тумир, с. Галицького р-ну
“Тур”, стр. УПА 245
Туркач Ілько, заар. 399
Турський Никола (Микола),
“істребок” 595
Турчиняк Микола 200
Тустань, с. Галицького р-ну 62,
95, 97, 126, 128, 133, 134,
136, 137, 176, 177, 184, 185,
188, 189, 196, 197, 375, 379,
380, 383-386, 389, 391, 392,
397, 405, 409, 412, 640, 643
Тустань, с. Жовтневого р-ну. Див.
Тустань, с. Галицького р-ну

“Тютюнник”, ком. б-ки СБ (3).
Див. Фанина Микола
Васильович
“Тютюнник”, сот. (ТВ-23). Див.
Марійчин Андрій
Тязів, с. Галицького р-ну. Див.
Тязів, с. Тисменицького р-ну
Тязів, с. Тисменицького р-ну
66, 71, 90, 115, 159, 162, 166,
235, 237, 245, 374, 626, 640
У
Угольна Марія 191
Угорники, с. Коломийського р-ну
186, 196, 517, 637
Угорники, с. Отинійського
р-ну. Див. Угорники, с.
Коломийського р-ну
Угорники, с. Станіславського
р-ну (тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 119, 249, 266
Угринів (Горішний, Долішний),
с. Тисменицького р-ну 94,
106, 114, 132, 148, 158, 244,
251, 263, 264, 274, 276-278,
615, 639
Угринів Горішний, с. Станіслав
ського р-ну. Див. Угринів, с.
Тисменицького р-ну
Угринів Долішний, с. Станіслав
ського р-ну. Див. Угринів, с.
Тисменицького р-ну
Удуд Степан с. Онофрія
(“Тарас”) 316
Удуд Юрко, заар. 313, 315
Узин (Узінь), с. Тисменицького
р-ну 61, 121, 166, 625
Узінський, ліс 90, 107, 443
Узінь, с. Станіславського р-ну.
Див. Узин, с. Тисменицького
р-ну
Україна 27, 28, 30, 35, 36, 38,
47, 53, 54, 75, 77, 85, 119,
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123, 144, 155, 165, 172, 197,
204, 208-211, 213, 214, 217,
219-221, 223, 225-228, 230,
232, 234, 236, 238-241, 243245, 248, 250, 252-255, 257,
259, 261-263, 265, 267, 269,
270, 273, 275, 277-281, 283,
284, 286, 288, 290, 292, 294,
296, 298, 300, 304, 306, 307,
310, 312, 317, 319, 321, 322,
325, 332, 334, 335, 337, 339,
341, 344, 346, 348, 350, 351,
353, 355, 357, 358, 360, 362,
364, 366, 368, 371, 373-375,
377, 378, 380, 382, 384, 386,
388, 390, 392, 394, 395, 397,
399, 401-409, 411-413, 415423, 425, 428, 430, 436-442,
444, 446, 448-450, 452, 454,
456, 457, 459, 461, 464-467,
470, 474, 476, 479, 480, 482,
484-486, 488, 493, 495-497,
500, 502, 503, 505-512, 514517, 519-522, 524-526, 528,
530-538, 540-546, 548, 549,
551, 552, 554, 556, 558, 560,
562-565, 567-570, 572-577,
579, 581, 583-585, 587, 589592, 594, 596, 612, 617, 620,
624, 638
Українські повстанці. Див. УПА
Українці 47, 58, 64, 65, 67, 73,
372, 417, 459, 463, 465, 515,
580
Українці, західні 73
Українці, східні 45, 72, 73, 93,
103, 112, 159, 177, 192, 195,
359, 417, 445, 465, 466, 478,
504, 515, 555
“Уляна”, рай. орг. реф., заар.
Див. Бойчук Марія д. Осипа
Умайло Дмитро, заар. 472
Умайло Кирило с. Ілька 473
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Умриш Михайло с. Воло
димира, “істребок” 222
УНС 617, 620, 625, 637, 643
УПА 27-32, 34-40, 42, 45-47,
49, 50-52, 54, 60-63, 68, 7279, 82, 83, 86-88, 90, 91, 94,
96, 101, 102, 104-109, 112,
113, 115-118, 125, 127, 129,
131, 133, 137, 140-149, 151,
154, 156-160, 161, 163-167,
169-171, 181, 182, 184, 186,
189, 191, 193, 194, 196, 197,
199, 201-204, 216, 220, 225,
237, 239, 254, 255, 258, 261,
264, 267-269, 274, 279, 293,
295, 299, 307, 308, 314, 323,
324, 340, 345, 358, 362, 368,
370, 376, 394, 402, 403, 408,
416, 417, 421, 423, 457, 468,
469, 474, 476, 478, 483, 485,
490, 501, 510, 511, 515, 522526, 529, 534, 539, 540, 542,
543, 547, 553, 555, 568, 570,
571, 573, 580, 585, 586, 596,
613-616, 618-621, 623-644
УПА-Захід, ВО-4 “Говерля”, ТВ21 “Гуцульщина” 617, 629
УПА-Захід, ВО-4 “Говерля”,
ТВ-22 “Чорний Ліс” 619,
620, 623, 629, 631, 633, 635,
637, 643
УРСР 54, 57, 77
УССД 120, 515
Устя Зелене, с. Коропецького
р-ну Тернопільської обл.
Див. Устя-Зелене, с.
Монастириського р-ну
Тернопільської обл.
Устя-Зелене, с.
Монастириського р-ну
Тернопільської обл. 70, 71,
96, 428, 453, 454
Усудар Степан с. Михайла 488

УЧХ 82-84, 136, 154, 157, 164,
213, 216, 217, 396, 526, 567
Ф
Фабуляк Теодор 134
Фалько Юрко с. Павла, гол. с/р
555
Фанига Прокіп, заар. 314
Фанина Микола Васильович
(“Тютюнник”) 121, 639
Федак Анна, заар. 52
Федак Параня, заар. 52
Федик Дмитро Григорович
(“Чорногора”) 163
Федик Никола (Микола) с.
Петра, заар. 258, 259
Федик Осип с. Николи
(Миколи) 237, 239
Федишин Василь, госп. 462
“Федір”. Див. Кончаківський
Петро Васильович
Федорак Іван Петрович
(“Крук”) 63, 82, 216
Федоришин Василь (“Вир”,
“Гонта”) 639
Федорів Василь с. Дмитра
288, 298
Федорів Марія (1924), заар. 499
Федорів Микола, стан. 52
Федорів Михайло с. Дм. 364
Федорів Михайло с. Дмитра
(1910) 331
Федорів Михайло с. Олекси,
заар. 283
Федорів Никола (Микола) с.
Гната 288
Федорів Никола (Микола) с.
Федя 288
Федорів Олекса (1931) 490
Федорів Олекса с. Василя 306
Федорів Параска д. Михайла,
заар. 290
Федорів Юстина д. Вас. 364

Федорів Юстина ж. Михайла 355
Федорко Параска ж. Михайла
356
Федотич, заст. нач. РВ УНКВС
270
Федушків Марія, заар. 385
Федюк Олекса 47
Федюшка Анна д. Фед. 474
Федюшка Микола, з с. Буківна
472
Федюшка Михайло, з с. Буківна
472
Фелезюк Марія ж. Петра 309
Фелик Василь с. Петра, стан.,
зах. у полон 309
Фелик Василь с. Федора 331
Фелик Іван с. Степана 330
Фелик Олекса с. Онофрея 355
Фелик Петро с. Василя 330, 331
Фелик Федір с. Петра 330
Фелик Юрко с. Олекси 331
Фентералі, прис. с. Зелена
Надвірнянського р-ну 126
Ферштей Василь 429
Ферштей Микола, заар. 429, 430
Феценець Дмитро с. Івана 330
Феценець Дмитро с. Юрка 330
Феценець Микола 99
Феценець Микола с. Олекси 357
Феценець Михайло, заар. 357
Феценець Олекса с. Івана 328,
329
Феценець Петро Михайлович
(“Мирослав”) 99, 359
Фецинець Василь с. Юрка,
заар. 309
Фецинець Іван с. Василя 308
Филипович Галя д. Василя 306
Филипович Доня д. Василя 306
Фитьків (Фітьків), с. Ланчин
ського р-ну. Див. Фитьків, с.
Надвірнянського р-ну
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Фитьків (Фітьків), с.
Надвірнянського р-ну 89,
102, 103, 128, 301, 302
Фитьківське, прис. с. Фитьків
Надвірнянського р-ну 128
Фіголь Омелян, заар.,
провокат. 129, 224
Філадельфія, м. (США) 34
Фітак Василь с. Федора 286
“Фока”, б-к СБ (3) 294
“Фортуна”, провокат. 142, 571
Фостун Катерина д. Ів. 474
Фризюк Никола (Микола),
заар. 322
Футерко Марія ж. Петра 243
Футуйма Никола (Микола) 58
Футульма, прис. с. Делієве
Галицького р-ну 64
Фуштей Василь с. Антона 286
Фуштей Іван с. Гриня 286
Х
“Х”, аг. 153
“Х”, ком. Див. Мельник Петро
Васильович
Х., м. 487
“Х”, чот. Див. “Холодний”, чот.
“Х”, чота. Див. “Холодного”, чота
“Х-135”, слід. СБ 560
Хавлюк Михайло с. Василя 539
Хавлюк Параска, б. стан., заар.
539
Халак, стр. УПА, зах. у полон 104
Халак Андрій с. Онофрія 472
Халак Анна ж. Гната 472
Халак Марія, з с. Олешів 463
Халак Онофрій (1905) 472
Халак Семен с. Юстини
(“Стріла”) 488
“Харитя”, прац. ООП. Див.
Нижча Марія
Харків Петро Олексійович
(“Харченко”) 107, 639
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Харук Василь, заар. 225
“Харченко”, б-к СБ, рай. інф.
СБ. Див. Харків Петро
Олексійович
Харюк Василь Дмитрович
(“Ромко”) 610, 640
“Хвиля”, надр. тех. реф.
СБ. Див. Онищук Дмитро
Васильович
Хемей Дмитро, заар. 292
Хиб, ліс 148, 323
Хижки, прис. с. Микуличин
Яремчанської міськради 70,
108
Химейчук Михайло, секр. с/р 517
Хименець Явдоха д. Андрія 331
Хименець Ярослав, заар. 324
“Хитрий”, підр., зах. у полон
88, 282, 283
“Хитрий”, стр. СКВ (8) 532
“Хитрий”, чот. Див. Кузьмич
Гринь с. Михайла
Хімей Анна, заар. 572
Хлібкевич Анна д. Михайла 265
Хлібкевич Василь с. Михайла
(“Васька”) 265
Хлібкевич Йосиф с. Михайла 265
“Хмара”, б. стан. с. Рибне 279
“Хмара”, сот., кур., КВ, надр.
пров., окр. орг. реф.,
сотн. Див. Мельник Петро
Васильович
“Хмара”, стан. 158, 192, 414, 415
“Хмара”, стр. стан. (7) 64
“Хмара”, стр. стан. (11) 141
“Хмари”, кур. (вд.) 45, 108,
143, 148, 254
“Хмари”, сотня 89, 110, 308,
310, 559
Хмелівка, с. Богородчанського
р-ну 78, 108, 306, 326, 327,
352-355, 362
Хмелівський Андрій с. Прокопа
328

Хмелівський Іван с. Федора 328
Хмелівський Никола (Микола)
с. Андрія 329
“Хмель”, кущ. проп., зах. у
полон 104
“Хмель”, стр., зах. у полон 111
Хмельницька (Кам’янецьПодільська), обл. 617, 618,
620
Хміль Михайло Васильович
(“Всеволод”) 84
“Хміль”, рай. реф. СБ,
надр. реф. СБ, ст. віст.
Див. Юрчишин Олексій
Васильович
“Хміль”, рай. пров. Див.
Надрага Михайло Юрійович
Хованець Михайло, заар. 380
Ходинська Настя д. Василя,
кур’єр, заар. 255
Ходинський Роман с. Василя 270
“Холодний”, заст. кущ. госп.,
вий. з пов. 479
“Холодний”, чот. Див.
Годованець Василь Іванович
“Холодного”, чота 83, 116, 546
“Хома”, стр. СКВ 100
Хоминець Михайло с. Дм. 273
Хоміца Анна (“Леся”, а/в “Зоя”)
153, 154, 434
Хоміца Михайло, злов. 434
Хом’яків, с. Лисецького
р-ну. Див. Березівка, с.
Тисменицького р-ну
Хом’яківка, с. Тисменицького
р-ну 65, 117, 184, 437, 450, 613
Хопта Микола 107
Хоптюк Василь Миколайович
(“Бурлака”) 640, 650, 655
Хоролів, ліс 434
Хоростків, с. Жовтневого р-ну
(тепер у скл. с. Тустань
Галицького р-ну) 62, 134,

136, 167, 188, 375, 379, 383,
385, 409, 416
“Хорт”, б-к, ком. б-ки СБ. Див.
Панюк Прокіп Васильович
“Хортиця”, окр. субреф. жін.
Див. Заклінська Текля
Хорюк Олекса с. Петра 331
Хотимир, с. Обертинського
р-ну. Див. Хотимир, с.
Тлумацького р-ну
Хотимир, с. Тлумацького р-ну 53
Хребтик Анна 399
Хребтик Микола, бух. мол. 388
Хребтик Степан, заар. 399
Хрипелів, прис. с. Зелена
Надвірнянського р-ну 553,
556, 574
Хриплин, с. Лисецького р-ну
(тепер у скл. м. ІваноФранківськ) 644
“Христя”, надр. субреф. жін.,
надр. тех. реф. СБ. Див.
Левицька Віра (Ольга)
“Хрущ”, підп., зах. у полон 191
Хубена, ур. 642
Худицька (“Галка”) 479
Худицька Марія, з с. Долина 479
Ц
Цапар Іван (1919), заар. 410
Цапар Іван (1927), заар. 413
Цапар Микола (1929) 411
Цапар Настя, госп. 413
Цапар Степанія, заар. 410
Цапар Юрко, заар. 377
Цапей Іван Петрович (“Мороз”)
580
Цар Катерина 464
Цар (Царева) Настя д. Миколи
464, 493
Царук Григор с. Данила 471
Цвіклик Микола 433
“Цвіркун”, стр. 466
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Цвітова, с. Войнилівського р-ну.
Див. Цвітова, с. Калуського
р-ну
Цвітова, с. Калуського р-ну 220
Церковна Палагна, заар. 464
“Циган”, стр. УПА, зах. у полон.
Див. Зубик Лев
Цимбалістий, вислуж. 69
Цівка Варвара 139
Цівка Василь (1896), заар. 412
Цівка Ірена, стан. УЧХ 396
Цівка Михайло 188
Цівка Осип 188
Цівка Юстина 396
Ціндровський Антон,
“істребок”, комс. 418
Ціндровський Михайло,
“істребок”, комс. 394, 418
Ціняк Ілько (1880) 459
Ціпка Василь 95
Цуркан Анна ж. Івана 529
Цуцилів, с. Ланчинського
р-ну. Див. Цуцилів, с.
Надвірнянського р-ну
Цуцилів, с. Надвірнянського р-ну
123, 162, 200, 301, 564, 614
Цуцилів (Цуцилівська), ст. 301
Цуцилівський Микита 104
Цюник Іван, заар. 395
Цюпяк Роман, ком. стан. ІБ 116
“Цяпка”, б-к СБ (5). Див.
Сідлак Степан Миколайович
Ч
“Ч”, кур. (вд.) 148, 202, 423,
457, 468, 573
“Ч-2”. Див. Духович Прокіп
Омелянович
“Ч-36”. Див. Савчук Михайло
Дмитрович
ЧА 46, 48, 49, 54, 55, 63, 77,
79, 91, 95, 98, 102, 126, 140,
144, 151, 159, 160, 163, 165,
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166, 168, 182, 183, 186, 187,
189-192, 194, 195, 201, 202,
219, 238, 239, 257, 264, 265,
271, 272, 278, 283, 290, 297,
298, 309, 344, 353, 354, 399,
449, 450, 513, 533, 584
Чабан Василь 193
Чабан Григор с. Онуфрія 193
Чабан Григорій Юрійович
(“Спартак”, “Тирса”) 258,
611, 640
Чабан Маріян с. Федора 193
Чабан Нестор, злов. 427
Чабан Нестор (“Богун”) 435
Чабан Петро (“Чапський”) 435
Чабанюк Богдан (“Лев”) 72
Чабатюк Дмитро с. Федора 520
Чав’як Володимир (“Чорнота”)
196, 405
Чав’як Параска 62
“Чайка”, стр. УПА. Див.
Дорошенко Микола
Чайківський Василь с. Михайла
237
Чайківський Дмитро 237
Чайківський Михайло 237
“Чапський”, б. розв. Див.
Чабан Петро
Чапуга Михайло, з с. Лани 410
Чапуга Михайло с. Романа 377
Чаян Іван, уч., заар. 403
Челепіс Василь с. Михайла 354
Челепіс Дмитро с. Петра 344
Чемирко (Чмір), гол. загот. від.
432, 436, 443, 446
Чепський Іван (“Кропка”) 72
Червак Василь, заар. 481
Червак Гринь с. Ст. 166
Червак Гриць, з с. Петрилів 481
Червак Дмитро, з с. Петрилів 481
Червак Дмитро (“Черемха”) 367
Червак Марія, заар. 484
Червак Никола (Микола), заар.
484

Червак Олекса с. Дмитра 367
Червак Степан, з с. Петрилів 481
Червак Степан с. Дмитра 370
“Чердаш”. Див. Черепаха
Михайло Васильович
Черевко Василь с. Василя 331
Черевко Василь с. Степана 306
Черевко Дмитро Іванович
(“Промінь”) 92
Черевко Іван с. Василя 306
Черевко Ілько с. Вас. (1909) 364
Черевко Ілько с. Василя (1918)
306
Черевко Олекса с. Юстини 306
“Черемха”, чл. ОУН. Див.
Червак Дмитро
Черепаха Михайло Васильович
(“Чердаш”, “Юра”) 608, 640
“Черник”, підп. Див. Якимець
Дмитро
Черник, прис. с. Зелена (тепер
с.) Надвірнянського р-ну
580, 581, 621, 629, 642
“Черник”, рай. реф. СБ (2).
Див. Попадинець Танасій
Юрійович
Чернівецька, обл. 34, 42, 638
Чернівці, м. 34, 42, 634
Черніїв, с. Лисецького р-ну.
Див. Черніїв, с. Тисмени
цького р-ну
Черніїв, с. Тисменицького р-ну
49, 63, 82, 96, 103, 143, 280,
281, 293, 294, 625
Четверки, с. (тепер у скл. с.
Крилос) Галицького р-ну 219
Чехівка, прис. с. Нижнів
Тлумацького р-ну 56
Чехман Іван 134
“Чиж”, ком. б-ки, рай. реф. СБ,
надр. реф. СБ. Див. Савчук
Михайло Дмитрович
Чинчик Дмитро (1921) 496

Чинчик Микола (1889) 496
Чіх Василь, кол. стан. військ.
(а/в “Чайка”) 52
“Чмелик”, стр. УПА, зах. у
полон 107, 128
Чмир Мих. 189
“Човен”, підп. 194
Чопик Василь с. Мих. 272
Чопик Юрко, госп. 271
“Чорний”, б. підп. Див. Семчук
Михайло с. Івана
“Чорний”, б-к СБ. Див.
Семочко Михайло
“Чорний”, обл. (окр.) госп.
субреф. Див. Литвинець
Василь Іванович
“Чорний”, рай. військ. реф.
Див. Кабан Іван
“Чорний”, сот., кур., хор., пор.,
сотн. Див. Рудак Данило
“Чорний”, чот. 75
Чорний Корнило (Корній)
Васильович (“Лемко”) 58,
66, 67, 73, 74, 302, 434, 450
Чорний, ліс 65, 73, 108, 125,
149, 157, 158, 170, 226, 254,
279, 320, 324, 326, 331, 342344, 349, 350, 354, 361-363,
580, 616, 617, 626, 635-637
“Чорний Ліс”, ТВ-22 (група)
УПА ВО-4. Див. УПА-Захід,
ВО-4 “Говерля”, ТВ-22
“Чорний Ліс”
Чорний Потік, с. Надвірнян
ського р-ну 50, 62, 67, 70,
88, 101, 147, 199, 200, 614
Чорний Потік, с. Печеніжин
ського р-ну. Див. Чорний
Потік, с. Надвірняського р-ну
Чорні Ослави, с. Надвірнян
ського р-ну 67, 96, 115, 117,
131, 144, 199, 201, 216, 584,
586, 590, 595
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Чорні Ослави, с. Яремчанського
р-ну. Див. Чорні Ослави, с.
Надвірнянського р-ну
“Чорній”, рай. тех. реф. СБ (4)
640
Чорній Катерина, заар. 225
Чорній Марія 237
“Чорновус”. Див. Настасюк
Микола Гнатович
“Чорного”, кур. 170, 323
“Чорного”, сотня 113
“Чорногора”, окр. реф.
проп. Див. Федик Дмитро
Григорович
Чорнолізці (Чорнолозці), с.
Тисменицького р-ну 130,
185, 188, 468
Чорномаз Мирослава (“Степова”,
а/в “Аня”) 83, 84, 152
“Чорнота”. Див. Найдич
Дмитро Васильович
“Чорнота”, б-к, зах. у полон 91
“Чорнота”, рой. 197
“Чорнота”, сот., кур., сотн.
Див. Чав’як Володимир
“Чорнота”, чл. ОУН, зах. у
полон. Див. Яценюк Іван с.
Михайла
“Чорноти”, кур. (вд.) 118, 170,
279
“Чорноти”, сотня 94, 412
“Чорноус”, б-к СБ (12). Див.
Струк Юрій
Чорноус Юрко с. Василя 286
“Чорт”, стр. підр. (10) 563
“Чубар”. Див. Гаврилюк Степан
Данилович
Чуйко Василь с. Дмитра 291, 292
Чуйко Іван, з с. Семиківці 390
Чуйко Михайло, з с. Тустань 391
Чуйко Михайло, заар. 375
Чуйко Петро, секр. с/р,
“істребок” 128, 137, 196,
379, 389, 391, 405
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Чуйко Петро Йосипович
(“Вітер”) 640
Чуйко Степан (“Орлик”) 50, 60,
115, 116, 462-464, 468, 469
Чукалівка, с. Лисецького
р-ну. Див. Чукалівка, с.
Тисменицького р-ну
Чукалівка, с. Тисменицького
р-ну 62, 63, 67, 143, 293
Чуканюк Марія д. Юрка 330, 331
“Чумак”. Див. Данилюк Микола
Дмитрович
“Чумак”, б-к РП, зах. у полон.
Див. Мартинюк Василь с.
Василя
“Чумак”, б-к СБ (9) 122
“Чумак”, б-к СБ (10) 123
“Чумак”, дезер. УПА, заар. Див.
Максимів Іван с. Василя
“Чумак”, підп. 202
“Чумак”, підп. (7) 507
“Чумак”, пов. військ. 56
“Чумак”, рай. госп. реф., зах. у
полон. Див. Тимчук Петро с.
Дмитра
“Чумак”, рай. субреф. СБ, рай.
інф. СБ, ст. віст. Див. Грибінник
Дмитро Васильович
“Чумак”, стан. госп. Див.
Кардаш Теодор с. Матія
Чунін, нач. РВ УНКДБ 297
Чуперчука, балет 83
Чуревич Василь с. Петра 596
Чуревич Михайло с. Василя 595
Чуревич Никифор, заст. гол.
РВК 584
Чуревич Никола (Микола) с.
Степана 595
Ш
“Ш”, б-к ООСБ 210
“Ш”, сотня. Див. “Шаблі”, сотня
“Ш”, стр. УПА 191

“Шаблі”, сотня 161, 165, 192,
504, 512
Шандатович Осип 380
Шандура Іван (1927) 411
Шаповалов, гол. РПК 352
Шаран Осип 433
“Шарко”, рай. реф. СБ. Див.
Вівчаренко Роман Андрійович
“Шах”, слід. СБ, надр. реф. СБ,
окр. реф. СБ, край. субреф.
СБ КК, пор. Див. Янишин
Юрій Дмитрович
Швабівка, прис. с. Олеша
Тлумацького р-ну 461
“Шварно”, рай. реф. СБ, рай.
пров., надр. пров., ст. віст.,
бул., ст. бул., хор. Див.
Найдич Дмитро Васильович
Шеванюк Василь Андрійович
(“Залізний”, “Сатурн”,
“Слід”, “202-Г”, “667”) 31,
39, 640
Шевцевий Гринь 266
Шевчук, нач. РВ УНКВС 541
Шевчук Іван Васильович
(“Лиман”, “Шпак”) 641
Шевчук Марія (1912), заар. 413
Шевчук Марія д. Гриня, кут.,
заар. 253
Шевчук Марія д. Матія, кут.,
заар. 253
Шевчук Михайло с. Прокопа,
заар. 253
Шевчук Олекса (1913) 413
Шевчук Юрко с. Луця 127
“Шелест”, підр. госп., вий. з
пов. Див. Мельничук Василь
Шемейкове Оденко, поле 381
Шептекіта (Шептикіта), секр.
РПК, гол. РВК 57, 103, 465, 466
Шертей Ілюська, з с. Хоростків
416
Шешурак Микола 429

Шикора Матій, ком. б-ки РВ
УНКДБ, л-нт 109
Шинківський Іван (1903) 459
Шишурак Олекса, “істребок” 103
Шкварило Іван с. Ол. 478
Шкварило Іван с. Ст., кул. 478
Шкварило Михайло с. Ст.,
амун. 478
Шкварило Петро с. Івана 478
Шкварок Гнат с. Івана, уч. 487
Шкварок Дмитро, з с. Загір’я 164
Шкварок Максим, роб. 473
Шкварок Марія 464
Шкварок Марія, з с. Вікняни
165, 192
Шкварок Марія (1922), заар. 499
Шкварок Марія (1927), заар. 492
Шкварок Марія ж. Максима 490
Шкварок Михайло, секр. с/р 491
Шкварок Павло с. Кирила 487
Шкварок Степан с. Павла, уч. 487
Шкварок Яків (1908) 500
Шкварчик Анна (1880) 458
Шквериш, ліс 90, 132, 435
Шковерська Доня (1924) 524
Шкрум Магда (“Калина”) 68
Шкрумида Анна, заар. 529
Шкрумида Марія, з с. Грушка 529
Шкрут Михайло 442
Шкура Андрій 129, 147
Шляхтинці, с. Тернопільського
р-ну Тернопільської обл. 83
Шмирлюк Петро, заар. 375
Шолдур Петро, заар. 398
Шоломинь, с. Пустомитівського
р-ну Львівської обл. 620
“Шпак”. Див. Шевчук Іван
Васильович
“Шпак”, підп. Див. Босович
Олександр
Шпак Анна (1907) 473
Шпак Розалія, з с. Петрилів 481
Шпачинський Дмитро, заар. 484
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Шпіль, ліс 131, 432, 444
Шпільчак Володимир 159
Шпільчак Теодор 159
“Шпіон”, ком. б-ки СБ, рай.
реф. СБ. Див. Костишин
Микола Іванович
Шпук Петро с. Романа 487
“Шрам”, ком. Див. Бурдин
Степан Іванович
“Шрамченко”, підр. госп. Див.
Калуський Василь
Штогрин Василь с. Івана 352
Штогрин Дмитро с. Василя 352
Штогрин Костянтин Миколайо
вич (“Славний”) 641
Штогрин Михайло (1889) 331
Штогрин Михайло с. Вас. 364
Штогрин Степан (“Дуб”) 161
Шуверук Василь 590
Шуверук Ілько 590
“Шугай”, б-к СБ. Див. Куртяк
Михайло
“Шугай”, пов. військ. реф. 76
“Шугая”, б-ка 201
Шукайло, слід. РВ УНКВС 187
“Шуліка”, рай. госп. реф., вий.
з пов. 55
Шуляр Іван с. Гриня 262
Шуляр Ілько с. Юрка 264
Шуляр Олекса с. Прокопа 262
Шуляр Юрко с. Гриня 262
Шуляр Юрко с. Юрка 262
“Шума”, сотня (вд.) 50, 68,
280, 282, 370
Шумляк Михайло с. Василя
(“Ярослав”) 96, 281
Шурин Параска 99
Шурін, ком. б-ки, о/у 136, 526
Шурляй Анна 377
Щ
Щербак Іван, заар. 385
Щербак Михайло 60
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Щербатий Василь, з с. Довге 433
Щербина Микола с. Якова 492
Щербюк Гриць, “істребок”, б-к
б-ки РВ УНКВС 144, 595, 596
Щиблів, прис. с. Антонівка
Тлумацького р-ну 471-473
“Щиглик”, спецкур’єр, зах. у
полон 255
Щипківський Дмитро (1915) 479
Щипківський Іван (1905) 479
Щирецька Настя 129
Щитінов, нач. РВ УНКДБ 52
Ю
“Ю-129”, слід. СБ 585, 587,
589-592, 594, 596
“Ю-139”, слід. СБ 325
“Ю-140”, слід. СБ 290, 292,
294, 296
“Юдка”. Див. Малик Іван
Олексійович
“Юлія”, а/в РВ УНКВС, заар.
СБ. Див. Нижча Марія
“Юра”, рай. реф. СБ (2).
Див. Стадник Михайло
Дмитрович
“Юра”, рай. реф. СБ (5).
Див. Черепаха Михайло
Васильович
Юращук Анна д. Онофрія 62
“Юрка”, сотня (ТВ-21) 586
Юркевич Андрій с. Івана, заар.
518
Юркевич Володимир
Степанович (“Залізняк”,
“Славич”) 641, 650
Юркевич Магдалина, заар. 577
Юркевич Марія, з с. Стримба 577
Юркевич Юрко с. Михайла,
заар. 518
Юрків Анна д. Петра 298
Юрків Василь с. Николи
(Миколи) 294

Юрків Олексій Федорович
(“Карпо”) 209, 641
Юрківка, с. Тисменицького
р-ну 58, 68, 87, 130, 180,
183, 184, 424, 427, 428, 431,
432, 434, 443, 444, 457
“Юрко”, б-к ООСБ, рай. реф.
СБ (3). Див. Ящук Іван
Миколайович
“Юрко”, б-к СБ. Див.
“Непорадний” (“Юрко”)
“Юрко”, рай. пров. 434
“Юрко”, рай. реф. СБ, надр.
субреф. СБ. Див. Гедзик
Семен Дмитрович
“Юрковецький”. Див. Юрцуняк
Василь Михайлович
Юродицький Іван, заар. 394
Юрців Анна 88
Юрцуняк Василь Михайлович
(“Гарт”, “Мельник”, “Ригус”,
“Юрковецький”) 607, 641
Юрцуняк Йосип Петрович
(“Вовк”) 151, 267, 268, 279
Юрцуняк Микола 213
Юрцуняк Юрко 213
“Юрчик”, кур’єр КОП 216, 217
Юрчик Дмитро, аг. 52
Юрчишин Олексій Васильович
(“Бирич”, “Хміль”) 607, 642,
653
Юрчишин Ярослав 34, 42
“Юрша”, б-к, рай. тех. реф.
СБ, рай. реф. СБ (12). Див.
Клюба Михайло Олексійович
Ющишин Михайло 427
Я
“Я”, ком. СКВ 115, 467
“Я”, рой. 203
“Я-133”, слід. СБ 239, 278, 279
“Я-14”. Див. Сташко Іван
Васильович

“Я-143”, слід. СБ 254, 255,
257, 259, 261-263, 265, 267,
269, 270, 275, 277
“Я-145”, з надр. реф. СБ 175, 197
Яблінка, с. Солотвинського
р-ну. Див. Яблунька, с.
Богородчанського р-ну
Яблониця, с. Яремчанського
р-ну. Див. Яблуниця, с.
Яремчанської міськради
Яблонів, райцентр. Див.
Яблунів, смт. Косівського р-ну
Яблуниця (Яблониця), с.
Яремчанської міськради 89,
114, 117, 199, 626
Яблунівський (Яблонівський,
Яблонів) [тепер у скл.
Косівського р-ну], р-н 119,
199, 201
Яблунька (Яблінка), с.
Богородчанського р-ну 46,
52, 88, 201
“Явір”, кул. СКВ 101
“Явір”, сот., пор. Див. Петраш
Михайло
“Явір”, стан., зах. у полон. Див.
Медведович Павло
“Явір”, стр. (8), зах. у полон
139, 528
“Явір”, стр. кущ. (3) 137, 294
“Явір”, харч., зах. у полон 93
“Явора”, сотня 340
Яворська Параска, з с. Луг 589
Яворський Іван с. Антона, стр.
УПА 47
Яворський Осип, зголош. 434
Якимець Дмитро (“Черник”) 226
Якимечко Василь с. Николи
(Миколи) 268
Якимечко Ярослав с. Онофрія
269
Якимишин Яким 96
Якімюк Параска д. Михайла 132
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Якович Анна, заар. 398
Якович Іван, заар. 398
Яковишин Іван 91
Яковищак Данило с. Василя 513
Яковів Катерина ж. Івана 296
Яковішак Михайло Іванович
(“Грім”) 610, 642
Яковяк Павло 48
Якубишин Іван с. Семена 341
Якубів Іван, з с. Горохолин Ліс
336
Якубів Іван с. Миколи
(“Вишня”) 367, 368
Ялова Марія, заар. 484
Ямна, с. Яремчанського р-ну
(тепер у скл. м. Яремче) 594
Ямниця, с. Станіславського
р-ну. Див. Ямниця, с.
Тисменицького р-ну
Ямниця, с. Тисменицького
р-ну 61, 102, 115, 124, 144,
150, 151, 167, 244-248, 251,
264, 268, 615, 622, 625, 626,
634, 636
Янишевський Михайло
Іванович (“Вихор”, “Місько”,
“Яструб”) 610, 642, 649
Янишевський Петро Іванович
(“Василь”, “Вихор”) 551,
610, 642
Янишин Юрій Дмитрович
(“Ар”, “Дрозд”, “Ромб”,
“Шах”, “Р-61”, “122-а”) 33,
41, 606, 642, 645
Янко Іван Петрович (“Віктор”)
244
Японія 184, 187, 404, 428, 575
“Яр”, заст. ком. б-ки СБ (7)
509, 643
“Яр”, ком. б-ки СБ (4) 643
“Яр”, кущ. 74
“Яр”, окр. реф. СБ, край.
субреф. СБ КК, край. реф.
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СБ ПК, пор., сотн. Див.
Синенко Іван Павлович
“Яр”, підп. Див. Петрів (“Яр”)
“Яр”, стан. госп. 158, 192
“Ярема”, б-к пов. Л-гр., зах.
у полон. Див. Вівчаренко
Лазар с. Андрія
“Ярема”, б-к СБ, ком. б-ки
СБ. Див. Нагорняк Михайло
Васильович
“Ярема”, ком. кущ., зах. у
полон 280, 282, 283
“Ярема”, ком. СКВ 151, 501
“Ярема”, рай. реф. СБ (5), ст.
віст. Див. Волощук Павло
Михайлович
“Ярема”, рай. реф. СБ (9) 120,
610, 643
“Ярема”, рай. реф. СБ (10)
610, 643
“Ярема”, чл. ОУН, кущ. (7).
Див. Воєвода Василь
“Яреми”, б-ка жандарм. 72
“Яреми”, кущ (7) 160, 193
Яремин Дмитро Васильович
(“Бурлака”) 66, 563, 643
Яремко Анна 347
Яремча, райцентр. Див.
Яремче, м.
Яремчанський (ч. 12), РП ОУН.
Див. ОУН, Яремчанський РП
Яремчанський (Яремче), р-н
(тепер тер. Яремчанської
міськради) 30, 38, 63, 68,
70, 88, 89, 95, 99, 114-118,
123, 126, 127, 130, 131, 141,
144, 198, 199, 215, 216, 565,
584, 585, 588, 590-593, 595,
604, 605, 614, 621, 622, 626,
631, 633
Яремчанщина 50, 651, 652
Яремче (Яремча), м. 47, 60, 62,
63, 67, 99, 108, 199, 201, 588591, 593-595, 604, 633, 635

“Ярий”, підп. 653
“Ярина”, рай. сан. (7) 160, 193,
506
Ярицький Іван, заар. 380
Ярицький Микола, з прис.
Садки 185, 400
Ярицький Петро 93
Ярицький Степан Дмитрович
(“Дорош”, “Кармелюк”,
“Крамаренко”, “140”) 113,
378, 383, 606, 609, 643, 647
Яричівський Іван с. Михайла,
стр. УПА 47
“Ярослав”, прац. рай. реф. СБ
(9) 551, 644
“Ярослав”, рай. реф. СБ (10)
32, 40, 216, 566, 567, 610, 644
“Ярослав”, рай. тех. реф. СБ
(2) 644
“Ярослав”, стан. Див. Шумляк
Михайло с. Василя
Ярославський Маріян 427
Ясінська Марія, заар. 385
Ясінський Осип 400
“Ясінь”, стр. Див. Семеник
Юстин
“Ясміна”, сотня (ТВ-17) 77
“Яструб”, б-к, ком. б-ки СБ (9).
Див. Янишевський Михайло
Іванович
“Яструб”, підп. 98
Яськів Василь Григорович
(“Іскра”) 644

Яськів Микола Григорович
(“Морозенко”, “Славко”,
“Тарас”) 299, 644
Яськів Олекса с. Федора 127
Яценко, “сот.”-провокат., слід.
(о/у) УНКДБ, ст. л-нт 72, 73,
108, 141
Яценюк Іван с. Михайла
(“Чорнота”) 518
Яцівка, с. Товмацького р-ну.
Див. Тарасівка, с.
Тлумацького р-ну
Яцівський, ліс 511
Яцків Андрій с. Василя 330
Яцків Василь с. Семена 330
Яцків Дмитро с. Василя 330
Яцків Дмитро с. Костя 328
Яцків Іван с. Василя 325
Яцків Іван с. Василя (1913) 330
Яцків Михайло с. Василя 286
Яцків Михайло с. Івана 330
Яцків Олекса с. Василя 330
Яцків Олекса с. Гаврила 330
Яцків Олекса с. Семена, стр.
УПА, зах. у полон 308
Яцків Петро с. Семена 330
Яцків Федор (Федір) с. Василя
329, 331
Яцура Федір с. Гаврила 471
Ящук Іван Миколайович
(“Грубий”, “Юрко”) 608, 644,
653
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
РОЗДІЛ І. ЗВІТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
РЕФЕРЕНТУРИ СБ СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ОКРУЖНОГО
ПРОВОДУ ОУН����������������������������������������������������������������������� 43
1. Звіт за січень і першу половину лютого 1945 р.,
складений референтом СБ Станиславівського
окружного проводу ОУН Іваном Синенком-“122”.
17 лютого 1945 р. ����������������������������������������������������������� 45
2. Звіт за липень-серпень 1945 р., складений працівниками
референтури СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН “І-123” і “М-123”. 25 серпня 1945 р. ������������������������� 54
3. Звіт за вересень-жовтень 1945 р., складений працівником
референтури СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН “М-123”. 25 жовтня 1945 р. �������������������������������������86
4. Загинули геройською смертю за УССД, в бою з
московським окупантом. Грудень 1945 р. ��������������������� 120
5. Звіт за листопад-грудень 1945 р., складений працівником
референтури СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН “М-123”. 15 січня 1946 р. ��������������������������������������� 124
6. Звіт за березень-квітень 1946 р., складений працівником
референтури СБ Станиславівського окружного проводу
ОУН “М-123”. 20 липня 1946 р. ������������������������������������� 156
РОЗДІЛ ІІ. ЗВІТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
НАДРАЙОННИХ РЕФЕРЕНТУР СБ СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ
ОКРУГИ ОУН������������������������������������������������������������������������� 173
Товмацький (Тлумацький) надрайон.
7. Звіт за січень-березень 1946 р., складений працівником
референтури СБ Товмацького (Тлумацького)
надрайонного проводу ОУН “Я-145”.
15 березня 1946 р. ������������������������������������������������������� 175
Надвірнянський надрайон.
8. Звіт за листопад і першу половину грудня 1945 р.,
складений працівниками референтури СБ
Надвірнянського надрайонного проводу ОУН
“126” і “Г-127”. 15 грудня 1945 р. ��������������������������������� 198
РОЗДІЛ ІІІ. СЛІДЧІ МАТЕРІАЛИ ОКРУЖНОЇ,
НАДРАЙОННИХ ТА РАЙОННИХ РЕФЕРЕНТУР СБ
СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ОКРУГИ ОУН�������������������������������������� 205
І. Матеріали (повідомлення, протоколи) окружної
референтури СБ.
9. Повідомлення СБ до справи окружного архіву СБ,
який був захований в Богородчанщині і попав
більшовикам в руки. Липень 1945 р. ���������������������������� 207
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10. Повідомлення СБ до справи листа начальника
Лисецького РВ УНКВС до субреферента СБ Лисецького
районного проводу ОУН Олексія Юрківа-“Карпа”.
15 січня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 209
11. Протокол СБ до справи загибелі “Славка”,
бойовика окружного осередку СБ, 28.01.1946 р.
10 квітня 1946 р. ���������������������������������������������������������� 210
ІІ. Матеріали (протоколи) надрайонних референтур СБ.
Станиславівський надрайон.
12. Протокол СБ до справи упадку грошей окружного
осередку СБ в сумі 620 крб. 14.01.1946 р.
19 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 211
13. Протокол СБ до справи загибелі бойовиків
надрайонного осередку СБ “Вуйка”-“Тугара” і “Юрка”“Непорадного” в с. Підпечери Станіславського р-ну
31.01.1946 р. 25 травня 1946 р. ����������������������������������� 212
Надвірнянський надрайон.
14. Протокол СБ до справи “Ролянда” – надрайонного
референта пропаганди ОУН Надвірнянщини.
11 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 214
15. Протокол СБ до справи перебування вишкільної групи
провідника “Вартового”, вишкільника з КОП.
28 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 215
ІІІ. Матеріали (протоколи) районних референтур СБ.
Галицький район (ч. 1).
16. Протокол СБ до справи облави в с. Комарів
Галицького р-ну 10.10.-12.10.1945 р.
26 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 218
17. Протокол СБ до справи бою сотні УПА з більшовиками,
під ком. сот. “Тютюнника”, 21.10.1945 р.
30 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 220
18. Протокол СБ до справи арешту в с. Темирівці
Галицького р-ну 31.10.1945 р. 8 листопада 1945 р. ������ 221
19. Протокол СБ до справи арештування в с. Селище
Галицького р-ну 5.11.-6.11.1945 р.
8 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 222
20. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
с. Вікторів Галицького р-ну 31.10.1945 р.
10 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 224
21. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
с. Сапогів Галицького р-ну 3.11.1945 р.
12 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 226
22. Протокол СБ до справи облав на села в Галицькому р-ні
14.11.1945 р. 20 листопада 1945 р. ������������������������������ 227
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23. Протокол СБ до справи облави в с. Підгороддя
Галицького р-ну 18.11.1945 р. 25 листопада 1945 р. ������ 228
24. Протокол СБ до справи загибелі “Лева” – члена ОУН
та бойовика СБ Галицького р-ну, 12.11.1945 р.
26 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 229
25. Протокол СБ до справи облави на ліси в Галицькому р-ні
29.11.1945 р. 1 грудня 1945 р. ������������������������������������� 231
26. Протокол СБ до справи загибелі “Оленя”, члена ОУН та
бойовика СБ, 29.11.1945 р. 2 грудня 1945 р. ���������������� 233
27. Протокол СБ до справи загибелі районного провідника
Галицького р-ну Петра Козака-“Довбуша” 30.11.1945 р.
25 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 235
28. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у с. Тязів
Галицького р-ну від 13.03. до 30.03.1946 р.
30 квітня 1946 р. ���������������������������������������������������������� 237
29. Протокол СБ до справи зґвалтування двох дівчат у
с. Комарів Галицького р-ну 3.04.1946 р.
3 червня 1946 р. ���������������������������������������������������������� 240
30. Протокол СБ до справи арешту Буркун Теклі і її двох дочок
у с. Селище Галицького р-ну 18.03.-19.03.1946 р.
16 червня 1946 р. �������������������������������������������������������� 241
31. Протокол СБ до справи акції боївки Галицького РВ УНКВС
у с. Селище Галицького р-ну 9.06.-10.06.1946 р.
16 червня 1946 р. �������������������������������������������������������� 242
Станиславівський район (ч. 2).
32. Протокол СБ до справи облави в с. Павелче та справи
загибелі надрайонного провідника ОУН
Станиславівщини Івана Янка-“Віктора”.
11 червня 1945 р. �������������������������������������������������������� 244
33. Протокол СБ до справи загибелі чотового “Сича” в
с. Ямниця Станіславського р-ну 17.06.1945 р.
25 червня 1945 р. �������������������������������������������������������� 245
34. Протокол СБ до справи облави в с. Ямниця
Станіславського р-ну і лісі Стінка від 17.09.
до 23.09.1945 р. 25 вересня 1945 р. ����������������������������� 246
35. Протокол СБ до справи облави в с. Підпечери
Станіславського р-ну 28.09.1945 р. 3 жовтня 1945 р. ��������249
36. Протокол СБ до справи облави в с. Угринів Горішний
Станіславського р-ну 29.09.1945 р. 3 жовтня 1945 р. ��������251
37. Протокол СБ до справи арешту в с. Микитинці
Станіславського р-ну 1.10.1945 р. 5 жовтня 1945 р. ����������253
38. Протокол СБ до справи облави в с. Рибне
Станіславського р-ну 18.10.1945 р. 20 жовтня 1945 р. ������254

752

39. Протокол СБ до справи облави в с. Рибне
Станіславського р-ну 25.10.1945 р. 29 жовтня 1945 р. ������255
40. Протокол СБ до справи стягання податку і контингенту
в с. Підпечери Станіславського р-ну 27.10.1945 р.
30 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 256
41. Протокол СБ до справи арештувань у с. Пасічна
Станіславського р-ну 26.10.1945 р. 31 жовтня 1945 р. ������258
42. Протокол СБ до справи облави в с. Рибне
Станіславського р-ну 28.10.1945 р. 31 жовтня 1945 р. ������260
43. Протокол СБ до справи облави в с. Гутиська
Станіславського р-ну 28.10.1945 р.
1 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 262
44. Протокол СБ до справи наскоку на с. Угринів Горішний
Станіславського р-ну 31.10.1945 р.
4 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 263
45. Протокол СБ до справи облави в с. Угринів Горішний
Станіславського р-ну 2.11.1945 р.
5 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 264
46. Протокол СБ до справи облави в с. Підпечери
Станіславського р-ну 4.11.1945 р.
8 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 266
47. Протокол СБ до справи облави в с. Ямниця
Станіславського р-ну і лісі Стінка 8.11.1945 р.
10 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 268
48. Протокол СБ до справи наскоку на с. Рибне
Станіславського р-ну 30.11. і 1.12.1945 р.
5 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 270
49. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
с. Підпечери Станіславського р-ну 11.12.-20.12.1945 р.
25 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 271
50. Протокол СБ до справи провокації боївки УНКДБ у
с. Угринів Долішний Станіславського р-ну 22.12.1945 р.
25 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 274
51. Протокол СБ до справи облави в с. Угринів Горішний
Станіславського р-ну 26.12.1945 р.
4 січня 1946 р. ������������������������������������������������������������� 276
52. Протокол СБ до справи загибелі “Підкови”,
бойовика районної СБ, у с. Угринів Горішний
Станіславського р-ну 14.02.1946 р. 5 травня 1946 р. ���� 278
53. Протокол СБ до справи загибелі сотенного “Вовка” і
чотового “Річки” біля с. Рибне Станіславського р-ну
26.05.1946 р. 5 червня 1946 р. ������������������������������������� 279
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Лисецький район (ч. 3).
54. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
с. Хом’яків Лисецького р-ну 8.08.1945 р.
25 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 280
55. Протокол СБ до справи загибелі надрайонного
референта пропаганди ОУН Станиславівщини “Руслана” і
станичного “Ярослава” в лісі біля с. Братківці
Лисецького р-ну 28.08.1945 р. 30 серпня 1945 р. ��������� 281
56. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на с.
Забережжя Лисецького р-ну від 24.08. до 28.08.1945 р.
10 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 282
57. Протокол СБ до справи арешту в с. Хом’яків
Лисецького р-ну 29.08.1945 р. 10 вересня 1945 р. ������� 284
58. Протокол СБ до справи облави в с. Іваниківка
Лисецького р-ну 23.09.1945 р. 30 вересня 1945 р. ������� 285
59. Протокол СБ до справи облави в с. Забережжя
Лисецького р-ну 24.09.1945 р. 3 жовтня 1945 р. ����������� 287
60. Протокол СБ до справи засідки СКВ між сс. Братківці–
Тисменичани Лисецького р-ну 4.11.1945 р. 19 листопада
1945 р. ������������������������������������������������������������������������ 289
61. Протокол СБ до справи провокації РВ УНКДБ та
РВ УНКВС, а також “істребітелями”, в с. Тисменичани
Лисецького р-ну 8.11.1945 р. 22 листопада 1945 р. ����� 291
62. Протокол СБ до справи рейду РВ УНКВС та “істребітелів”
на сс. Радча, Іваниківка, Хом’яків, Чукалівка, Черніїв,
Тисменичани, Забережжя Лисецького р-ну
18.11.-25.11.1945 р. 4 грудня 1945 р. ��������������������������� 293
63. Протокол СБ до справи вивозу в с. Іваниківка
Лисецького р-ну 26.11.1945 р. 5 грудня 1945 р. ����������� 295
64. Протокол СБ до справи облави військами УНКВС та
ЧА в с. Забережжя Лисецького р-ну 14.12.1945 р.
17 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 297
65. Протокол СБ до справи більшовицької провокації в
с. Іваниківка Лисецького р-ну, лютий 1946 р.
20 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 299
Богородчанський район (ч. 4).
66. Протокол СБ до справи наскоку боївки УНКДБ “Криги”
на надрайонного референта СБ Станиславівщини
Василя Капущака-“Мирона” в с. Грабовець
Богородчанського р-ну. 13 липня 1945 р. ��������������������� 301
67. Протокол СБ до справи акцій та зголошень з повинною
в с. Глибоке Богородчанського р-ну від 12.07. до
22.07.1945 р. 25 липня 1945 р. ������������������������������������� 305
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68. Протокол СБ до справи бою сотні УПА зі спецвідділом
УНКВС у с. Гринівка Богородчанського р-ну.
15 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 307
69. Протокол СБ до справи акції в сс. Гринівка і Нивочин
Богородчанського р-ну від 1.07. до 10.08.1945 р.
25 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 308
70. Протокол СБ до справи агентурної розробки с. Старі
Богородчани Богородчанським РВ УНКВС від 22.07. до
31.07.1945 р. 25 серпня 1945 р. ����������������������������������� 311
71. Протокол СБ до справи акції спецвідділу УНКВС на
сс. Грабовець, Похівка і Горохолина Богородчанського
р-ну від 1.08. до 23.08.1945 р. 28 серпня 1945 р. ��������� 313
72. Протокол СБ до справи квартирування обласних військ
НКВС у сс. Горохолина і Горохолин Ліс Богородчанського
р-ну від 4.09. до 15.09.1945 р. 7 жовтня 1945 р. ����������� 318
73. Протокол СБ до справи квартирування обласних
військ НКВС у с. Старі Богородчани Богородчанського
р-ну 2.08.-18.08.1945 р. 10 жовтня 1945 р. ������������������ 320
74. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків у
с. Глибівка Богородчанського р-ну 10.10.-13.10.1945 р.
23 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 322
75. Протокол СБ до справи бою УПА з більшовиками в
с. Саджава Богородчанського р-ну 15.10.1945 р.
23 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 323
76. Протокол СБ до справи рейду спецвійськ УНКВС
(Біла Конніца) та РВ УНКДБ і РВ УНКВС у сс. Гринівка,
Лесівка, Глибоке, Глибівка, Саджава, Хмелівка та
Нивочин Богородчанського р-ну й айнзацу на Чорний ліс
24.10.-1.11.1945 р. 24 жовтня 1945 р. �������������������������� 326
77. Протокол СБ до справи випадів активу РВ УНКДБ,
РВ УНКВС та “істребків” Богородчанського р-ну на
сс. р-нів Богородчани і Лисець 8.10.-5.11.1945 р.
25 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 333
78. Протокол СБ до справи квартирування районних
“істребків” та РВ УНКВС у с. Нивочин Богородчанського
р-ну 14.10.-15.10.1945 р. 29 жовтня 1945 р. ����������������� 335
79. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків у
с. Горохолин Ліс Богородчанського р-ну 10.10.1945 р.
6 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 336
80. Протокол СБ до справи випадів РВ УНКВС та
“істребітелів” на сс. Богородчанського р-ну
22.10.-30.10.1945 р. 25 листопада 1945 р. ������������������� 338
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81. Протокол СБ до справи випадів РВ УНКВС та
“істребків” на сс. Богородчанського р-ну від 31.10. до
6.11.1945 р. 25 листопада 1945 р. ������������������������������� 340
82. Протокол СБ до справи облави районними військами
НКДБ та НКВС на Чорний ліс та підлісні села
(Старі Богородчани, Нивочин, Гринівка та Лесівка)
Богородчанського р-ну 12.11.1945 р.
26 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 342
83. Протокол СБ до справи провокації громадян
с. Горохолина районними “істребітелями” з райцентру
Богородчани 14.11.1945 р. 5 грудня 1945 р. ���������������� 345
84. Протокол СБ до справи арештування РВ
УНКВС та “істребками” в с. Старі Богородчани
Богородчанського р-ну 14.11.-20.11.1945 р.
5 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 347
85. Протокол СБ до справи акції, переведеної
внутрішніми військами НКВС та УНКВС на підлісні села
Богородчанського р-ну 19.11.-22.11.1945 р.
5 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 349
86. Протокол СБ до справи облави районними
військами НКВС та “істребками” в с. Ляхівці (Підгір’я)
Богородчанського р-ну 11.11.1945 р.
7 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 351
87. Протокол СБ до справи виборів виборчої комісії в
сс. Хмелівка і Глибоке Богородчанського р-ну
13.11. і 20.11.1945 р. 7 грудня 1945 р. �������������������������� 352
88. Протокол СБ до справи арештування РВ УНКВС та
“істребітелями” в сс. Старі Богородчани, Нивочин,
Хмелівка Богородчанського р-ну 3.12.1945 р.
12 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 354
89. Протокол СБ до справи випадів і арештувань РВ УНКВС
у с. Ляхівці (Підгір’я), Глибівка Богородчанського р-ну
12.12.-18.12.1945 р. 27 грудня 1945 р. ������������������������� 356
90. Протокол СБ до справи вивозів і конфіскацій РВ УНКВС
у с. Похівка Богородчанського р-ну 15.12.-16.12.1945 р.
27 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 358
91. Протокол СБ до справи акцій РВ УНКВС та “істребків”
у с. Саджава Богородчанського р-ну 7.01.1946 р.
15 січня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 359
92. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
с. Лесівка Богородчанського р-ну та загибелі сотенного
“Вивірки” 9.01.1946 р. 15 січня 1946 р. ������������������������� 361
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93. Протокол СБ до справи акції РВ УНКВС у с. Глибоке
Богородчанського р-ну 7.01.-8.01.1946 р.
20 січня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 363
94. Протокол СБ до справи загибелі бойовиків районної
боївки СБ “Буревія”, “Шугая” і “Медведя” на
прис. Гурбина с. Грабовець Богородчанського р-ну
22.01.1946 р. 20 травня 1946 р. ����������������������������������� 365
95. Протокол СБ до справи загибелі районного референта
СБ “Прометея”-“Проця”, його машиністки “Слави”,
районного референта СБ “Очайдуха”-“Юрка” і
членів ОУН “Вишні” та “Довбуша”, в с. Горохолина
Богородчанського р-ну 25.01.1946 р.
25 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 367
96. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
сс. Горохолина, Горохолин Ліс, Грабовець і Похівка
Богородчанського р-ну 7.04.-10.05.1946 р.
25 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 369
Жовтневий (Єзупільський) район (ч. 5).
97. Протокол СБ до справи загибелі районного референта
СБ “Тимоша” в с. Тумир Жовтневого (Єзупільського) р-ну
23.08.1945 р. 30 серпня 1945 р. ����������������������������������� 372
98. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на с. Сілець
Жовтневого (Єзупільського) р-ну та всипи “Дениса”
10.10.1945 р. 13 жовтня 1945 р. ����������������������������������� 374
99. Протокол СБ до справи терористичної акції на с. Тустань
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 13.10.1945 р.
18 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 375
100. Протокол СБ до справи терористичної акції на сс. Лани і
Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну 20.10.1945 р.
25 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 376
101. Протокол СБ до справи спалення стирт і зруйнування рай.
молочарні в с. Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну
6.11.1945 р. 8 листопада 1945 р. ��������������������������������� 378
102. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій на
сс. Хоростків, Семиківці і Медуха Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 9.11.-11.11.1945 р.
15 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 379
103. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Грубого” і боївкаря СБ “Гаєвого” в
с. Лани Жовтневого (Єзупільського) р-ну 17.11.1945 р.
20 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 381
104. Протокол СБ до справи наскоків більшовиків на
сс. Межигірці, Семиківці, Тустань, Хоростків і Медуха
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 12.11.-18.11.1945 р.
20 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 383
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105. Протокол СБ до справи облави на сс. Хоростків, Тустань,
Семиківці і Межигірці Жовтневого (Єзупільського) р-ну
18.11.-19.11.1945 р. 22 листопада 1945 р. ������������������� 385
106. Протокол СБ до справи облави на сс. Лани, Делієве,
Тумир, Кремидів, Медуха і Бишів Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 17.11.-19.11.1945 р.
25 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 387
107. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Тустань і Семиківці Жовтневого (Єзупільського) р-ну
24.11.1945 р. 27 листопада 1945 р. ������������������������������ 389
108. Протокол СБ до справи акції та переведення мітингу в
сс. Тустань та Семиківці Жовтневого (Єзупільського) р-ну.
28 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 391
109. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Тумир, Кремидів та Бишів Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 2.12.-6.12.1945 р.
8 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 393
110. Протокол СБ до справи більшовицької акції на сс. Лани,
Бишів, Тумир і Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну
7.12.1945 р. 9 грудня 1945 р. ��������������������������������������� 395
111. Протокол СБ до справи загибелі районного референта
УЧХ “Віри” та районної санітарки “Марти” в с. Медуха
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 8.12.1945 р.
10 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 396
112. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Делієве, Бишів, Тумир і Лани Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 8.12.1945 р. 11 грудня 1945 р. ����� 398
113. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
сс. Кінчаки Нові, Озерце, Кінчаки Старі і Кремидів
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 10.12.-14.12.1945 р.
16 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 400
114. Протокол СБ до справи розбиття стрільцями УПА
“істребітельного” батальйону в с. Дубівці Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 16.12.1945 р. 18 грудня 1945 р. ����� 402
115. Протокол СБ до справи арештування в с. Дубівці
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 16.12.-17.12.1945 р.
19 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 403
116. Протокол СБ до справи акції та переведення мітингів у
сс. Лани, Кремидів, Тумир Жовтневого (Єзупільського)
р-ну 17.12.1945 р. 20 грудня 1945 р. ���������������������������� 404
117. Протокол СБ до справи атентату на “істребка”
Чуйка Петра в с. Семиківці Жовтневого (Єзупільського)
р-ну 18.12.1945 р. 20 грудня 1945 р. ���������������������������� 405
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118. Протокол СБ до справи організування “істребків” у
с. Делієве та переведення ними акції в сс. Делієве,
Лани, Озерце Жовтневого (Єзупільського) р-ну
9.12.-22.12.1945 р. 24 грудня 1945 р. ��������������������������� 406
119. Протокол СБ до справи спалення будинку
“істребітельного” батальйону в с. Делієве Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 10.12.1945 р. 30 грудня 1945 р. ����� 407
120. Протокол СБ до справи розбиття “істребітельного”
батальйону в с. Делієве Жовтневого (Єзупільського) р-ну
27.12.1945 р. 30 грудня 1945 р. ����������������������������������� 408
121. Протокол СБ до справи більшовицьких мітингів у
сс. Семиківці, Тустань, Межигірці, Медуха і Хоростків
27.12.-29.12.1945 р. 30 грудня 1945 р. ������������������������� 409
122. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Лани, Кремидів, Тумир, Кінчаки Нові, Озерце і Делієве
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 27.12.-30.12.1945 р.
31 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 410
123. Протокол СБ до справи арештувань у сс. Семиківці,
Тустань, Межигірці, Медуха Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 2.01.1946 р. 5 січня 1946 р. ���������� 412
124. Протокол СБ до справи арештувань у сс. Лани і Делієве
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 4.01.1946 р.
8 січня 1946 р. ������������������������������������������������������������� 413
125. Протокол СБ до справи загибелі боївкарів СБ
“Босого” і “Цяпки”, кущового “Комара”, станичного
“Хмари” і члена ОУН “Медведя” в с. Семиківці
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 12.02.1946 р.
15 лютого 1946 р. �������������������������������������������������������� 414
126. Протокол СБ до справи провокативної акції в
с. Хоростків Жовтневого (Єзупільського) р-ну
15.03.1946 р. 18 березня 1946 р. ��������������������������������� 416
127. Протокол СБ до справи мітингу в с. Маріямпіль
Жовтневого (Єзупільського) р-ну, переведеного
районним референтом СБ 26.03.1946 р.
28 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 417
128. Протокол СБ до справи розбиття боївкою СБ
“істребітельного” батальйону в с. Делієве Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 8.04.1946 р. 9 квітня 1946 р. �������� 418
129. Протокол СБ до справи дезерції “істребітельних”
батальйонів у сс. Тумир, Межигірці, Медуха, Лани
Жовтневого (Єзупільського) р-ну 20.03.-25.03.1946 р.
11 квітня 1946 р. ���������������������������������������������������������� 419
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130. Протокол СБ до справи формування “істребітельного”
батальйону в сс. Медуха і Межигірці Жовтневого
(Єзупільського) р-ну 10.04.1946 р. 20 квітня 1946 р. ���� 420
131. Протокол СБ до справи мітингу, переведеного районним
референтом СБ у с. Делієве Жовтневого (Єзупільського)
р-ну 21.04.1946 р. 25 квітня 1946 р. ����������������������������� 421
132. Протокол СБ до справи загибелі боївкаря СБ “Дзвона”
в с. Тумир Жовтневого (Єзупільського) р-ну 29.04.1946 р.
1 травня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 422
133. Протокол СБ до справи наскоку на “істребітельний”
батальйон у с. Бишів Жовтневого (Єзупільського) р-ну
6.05.1946 р. 8 травня 1946 р. ��������������������������������������� 423
Тисменицький район (ч. 6).
134. Протокол СБ до справи облави в сс. Милування,
Рошнів, Стриганці і Довге Тисменицького р-ну.
20 липня 1945 р. ���������������������������������������������������������� 424
135. Протокол СБ до справи облави в сс. Милування,
Рошнів, Стриганці, Довге і Вільшаниця
Тисменицького р-ну. 11 серпня 1945 р. ������������������������ 426
136. Протокол СБ до справи терористичних та
контингентових акцій у с. Пшеничники
Тисменицького р-ну 13.08.-24.08.1945 р.
8 вересня 1945 р. �������������������������������������������������������� 429
137. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій
(різного характеру) в сс. Довге, Стриганці, Рошнів,
Юрківка, Милування і Вільшаниця Тисменицького р-ну
12.08.-8.09.1945 р. 10 вересня 1945 р. ������������������������ 431
138. Протокол СБ до справи саботажної акції на радгосп
у с. Хом’яківка Тисменицького р-ну 15.09.1945 р.
20 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 437
139. Протокол СБ до справи провокаційної акції більшовиків
у с. Стриганці Тисменицького р-ну 16.09.1945 р.
20 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 438
140. Протокол СБ до справи грабункової акції більшовиків
на монастир і церкву в с. Погоня Тисменицького р-ну
16.09.1945 р. 20 вересня 1945 р. ��������������������������������� 439
141. Протокол СБ до справи провокаційної акції більшовиків
у м. Тисмениця 29.09.1945 р. 30 вересня 1945 р. ��������� 440
142. Протокол СБ до справи акції боївки СБ у м. Тисмениця
10.10.1945 р. 15 жовтня 1945 р. ����������������������������������� 441
143. Протокол СБ до справи терористичної акції,
проведеної більшовиками в м. Тисмениця 11.10.1945 р.
16 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 442
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144. Протокол СБ до справи терористичної акції,
проведеної спецбоївкою Тисменицького РВ УНКВС на
сс. Довге, Стриганці, Рошнів, Юрківка і Вільшаниця
Тисменицького р-ну 26.10.1945 р.
2 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 443
145. Протокол СБ до справи більшовицької акції на
сс. Милування, Стриганці та Довге Тисменицького р-ну
7.12.1945 р. 10 грудня 1945 р. ������������������������������������� 445
146. Протокол СБ до справи загибелі “Орла” та “Орленка”,
боївкарів районної боївки СБ, у с. Милування
Тисменицького р-ну 7.12.1945 р. 10 грудня 1945 р. ����� 447
147. Протокол СБ до справи пропагандивної акції, проведеної
більшовиками в с. Ляцьке Шляхецьке (Липівка)
Тисменицького р-ну 21.12.1945 р. 28 грудня 1945 р. ���� 449
148. Протокол СБ до справи акції, проведеної більшовиками
в с. Пшеничники Тисменицького р-ну 21.12.1945 р.
30 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 450
149. Протокол СБ до справи більшовицького терору під час
виборів у с. Довге Тисменицького р-ну 10.02.1946 р.
20 лютого 1946 р. �������������������������������������������������������� 451
150. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Корнієнка” та боївкаря СБ “Морозенка”,
у криївці в лісі т.зв. Дуброва біля с. Довге
Тисменицького р-ну 15.02.1946 р. Березень 1946 р. ���� 453
Товмацький (Тлумацький) район (ч. 7).
151. Протокол СБ до справи арештувань у с. Олешів
Товмацького (Тлумацького) р-ну 17.07.1945 р.
20 липня 1945 р. ���������������������������������������������������������� 455
152. Протокол СБ до справи облави на ліс у с. Буківна
Товмацького (Тлумацького) р-ну. 30 липня 1945 р. ������� 457
153. Протокол СБ до справи облави на сс. Будзин,
Делева і присілок Суходіл с. Долина Товмацького
(Тлумацького) р-ну. 3 серпня 1945 р. ��������������������������� 458
154. Протокол СБ до справи облави на с. Олеша Товмацького
(Тлумацького) р-ну. 5 серпня 1945 р. ��������������������������� 460
155. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
сс. Братишів, Антонівка і Нижнів Товмацького
(Тлумацького) р-ну. 11 серпня 1945 р. ������������������������� 462
156. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
сс. Олеша, Долина, Делева і Будзин Товмацького
(Тлумацького) р-ну 12.08.1945 р. 17 серпня 1945 р. ����� 465
157. Протокол СБ до справи акції СКВ у с. Горигляди
Товмацького (Тлумацького) р-ну 13.08.1945 р.
20 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 467
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158. Протокол СБ до справи облави на ліс біля с. Остриня
Товмацького (Тлумацького) р-ну і бою УПА (відділів
“Орлика” і “Ч”) 17.08.1945 р. 25 серпня 1945 р. ������������ 468
159. Протокол СБ до справи облави в с. Олеша Товмацького
(Тлумацького) р-ну 30.08.1945 р. 5 вересня 1945 р. ����� 470
160. Протокол СБ до справи акцій більшовицького
спецвідділу Комарова в с. Братишів й околиці,
Товмацького (Тлумацького) р-ну. 11 вересня 1945 р. ����� 471
161. Протокол СБ до справи наскоку нашої спецгрупи на
більшовиків біля с. Буківна Товмацького
(Тлумацького) р-ну 8.09.1945 р. 11 вересня 1945 р. ����� 475
162. Протокол СБ до справи акцій більшовицького
спецвідділу в сс. Делева, Будзин і Долина
Товмацького (Тлумацького) р-ну 17.08.-1.10.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������477
163. Протокол СБ до справи зустрічі Л-групи з більшовиками в
с. Нижнів Товмацького (Тлумацького) р-ну 10.10.1945 р.
27 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 480
164. Протокол СБ до справи арештування і грабунку в
сс. Липа і Петрилів Товмацького (Тлумацького) р-ну
16.10.1945 р. 1 листопада 1945 р. ������������������������������� 481
165. Протокол СБ до справи бою повстанців та більшовицьких
репресій після нього в сс. Петрилів і Новосілка
Товмацького (Тлумацького) р-ну 30.09.1945 р.
6 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 483
166. Протокол СБ до справи нічної засідки в с. Палагичі
Товмацького (Тлумацького) р-ну 29.10.1945 р.
9 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 485
167. Протокол СБ до справи наскоку на с. Буківна
Товмацького (Тлумацького) р-ну 31.10.1945 р.
10 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 486
168. Протокол СБ до справи нічного наскоку на с. Олешів
Товмацького (Тлумацького) р-ну 5.11.1945 р.
11 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 487
169. Протокол СБ до справи терористичних акцій у
сс. Братишів, Олешів, Загір’я, Нижнів, Липа і Новосілка
Товмацького (Тлумацького) р-ну від 14.08. до
13.11.1945 р. 14 листопада 1945 р. ������������������������������ 489
170. Протокол СБ до справи облави на с. Буківна
Товмацького (Тлумацького) р-ну 18.11.-21.11.1945 р.
3 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 494
171. Протокол СБ до справи роззброєння “істребітелів” у
с. Горигляди Товмацького (Тлумацького) р-ну
25.11.1945 р. 5 грудня 1945 р. ������������������������������������� 496
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172. Протокол СБ до справи наскоку на с. Делева
Товмацького (Тлумацького) р-ну та загибелі д. “Яреми”
25.11.1945 р. 8 грудня 1945 р. ������������������������������������� 497
173. Протокол СБ до справи акцій спецвідділу РВ УНКВС у
с. Нижнів і околицях, Товмацького (Тлумацького) р-ну,
від 15.11. до 8.12.1945 р. 10 грудня 1945 р. ����������������� 498
174. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків
у с. Олеша та бою СКВ у с. Мостище Товмацького
(Тлумацького) р-ну 1.12.-6.12.1945 р.
12 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 501
175. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Мирона” в с. Олеша Товмацького
(Тлумацького) р-ну 13.02.1946 р. 10 березня 1946 р. ����� 503
176. Протокол СБ до справи загибелі кущового теренового
“Зеленого” 15.02.1946 р. 10 березня 1946 р. ��������������� 504
177. Протокол СБ до справи загибелі двох стрільців “Оріха”
і “Ворона” та районної санітарки “Ярини” в с. Остриня
Товмацького (Тлумацького) р-ну 22.02.1946 р.
10 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 506
178. Протокол СБ до справи загибелі д. “Ворона” в
с. Нижнів Товмацького (Тлумацького) р-ну 25.02.1946 р.
10 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 507
179. Протокол СБ до справи загибелі стрільців “Гороха” і
“Дуная” та здачі живим в руки більшовиків “Сергія” в
с. Остриня Товмацького (Тлумацького) р-ну 27.02.1946 р.
10 березня 1946 р. ������������������������������������������������������ 508
180. Протокол СБ до справи наскоку боївки СБ на станицю
“істребітелів” у с. Нижнів Товмацького (Тлумацького) р-ну
14.04.1946 р. 20 квітня 1946 р. ������������������������������������� 509
181. Протокол СБ до справи загибелі кущовика
“Волоса” – “Степана” та “Олесі” – районної санітарки
Золотопотіцького р-ну, біля с. Делева Товмацького
(Тлумацького) р-ну 14.05.1946 р. 20 травня 1946 р. ����� 510
182. Протокол СБ до справи засідки рою УПА на гостинці
Грушка–Товмач 14.05.1946 р. 20 травня 1946 р. ����������� 511
183. Протокол СБ до справи наскоку боївки СБ на станицю
“істребків” у с. Кутище Товмацького (Тлумацького) р-ну
23.05.1946 р. 30 травня 1946 р. ����������������������������������� 512
Отинійський район (ч. 8).
184. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
с. Ворона Отинійського р-ну 19.08.-1.09.1945 р.
1 вересня 1945 р. �������������������������������������������������������� 513
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185. Протокол СБ до справи мітингу СБ, проведеного в
с. Торговиця Отинійського р-ну 2.09.1945 р.
4 вересня 1945 р. �������������������������������������������������������� 515
186. Протокол СБ до справи більшовицьких акцій у
сс. Торговиця і Прибилів Отинійського р-ну
4.09.-9.09.1945 р. 10 вересня 1945 р. �������������������������� 516
187. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
с. Закрівці Отинійського р-ну. 11 вересня 1945 р. �������� 517
188. Протокол СБ до справи загибелі районного технічного
референта СБ “Андрія” в с. Торговиця Отинійського р-ну
24.09.1945 р. 29 вересня 1945 р. ��������������������������������� 518
189. Протокол СБ до справи наскоку на Струпківський ліс,
Отинійського р-ну, і загибелі “Зазулі” з надрайонної
боївки СБ 11.09.1945 р. 30 вересня 1945 р. ����������������� 520
190. Протокол СБ до справи більшовицької акції в церкві
с. Ворона Отинійського р-ну 7.10.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 521
191. Протокол СБ до справи наскоку на “істребків” у
с. Королівка Отинійського р-ну 7.10.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 522
192. Протокол СБ до справи акції чоти УПА та більшовицької
протиакції в с. Ворона Отинійського р-ну 4.11.1945 р.
8 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 523
193. Протокол СБ до справи акції на винищувальний
батальйон у с. Озеряни Отинійського р-ну 7.11.1945 р.
9 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 525
194. Протокол СБ до справи нічного наскоку більшовиків за
всипом та арештування “Одарки” та “Марти” в
с. Гостів Отинійського р-ну 21.11.1945 р.
2 грудня 1945 р. ����������������������������������������������������������� 526
195. Протокол СБ до справи розшуків за бункерами за
всипом “Тугаря” в с. Бортники Отинійського р-ну
5.12.1945 р. 8 грудня 1945 р. ��������������������������������������� 527
196. Протокол СБ до справи більшовицької акції на с. Грушка
Отинійського р-ну 24.11.1945 р. 10 грудня 1945 р. ������� 529
197. Протокол СБ до справи загибелі кущового Товмацького
(Тлумацького) р-ну, за всипом на бункер д. “Дзвона”,
в с. Закрівці Отинійського р-ну. 12 грудня 1945 р. �������� 531
198. Протокол СБ до справи облави на ліс Мочари біля
с. Виноград Отинійського р-ну 16.11.1945 р.
20 грудня 1945 р. ��������������������������������������������������������� 532
199. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
с. Грушка Отинійського р-ну 9.01.1946 р.
14 січня 1946 р. ����������������������������������������������������������� 533
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200. Протокол СБ до справи наскоку сотні “В” на
квартируючий більшовицький гарнізон у с. Грушка
Отинійського р-ну 14.01.1946 р. 18 січня 1946 р. ��������� 534
201. Протокол СБ до справи загибелі д. “Ігоря” в с. Грушка
Отинійського р-ну 14.02.1946 р. 25 лютого 1946 р. ������ 535
202. Протокол СБ до справи загибелі д. “Олі”, працівниці
надрайонного осередку СБ, у с. Грушка Отинійського р-ну
18.02.1946 р. 25 лютого 1946 р. ����������������������������������� 536
203. Протокол СБ до справи загибелі д. “Вітра” в с. Торговиця
Отинійського р-ну 5.02.1946 р. 28 лютого 1946 р. �������� 537
204. Протокол СБ до справи загибелі д. “Дністра”, кущового
інформатора СБ, у с. Королівка Отинійського р-ну
23.04.1946 р. 7 травня 1946 р. ������������������������������������� 538
205. Протокол СБ до справи провокативної акції більшовиків у
с. Торговиця Отинійського р-ну 3.05.1946 р.
10 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 539
206. Протокол СБ до справи більшовицької акції в
с. Торговиця Отинійського р-ну 3.05.-4.05.1946 р.
10 травня 1946 р. ��������������������������������������������������������� 541
207. Протокол СБ до справи більшовицької акції на с. Грушка
Отинійського р-ну 13.05.1946 р. 16 травня 1946 р. ������� 542
208. Протокол СБ до справи загибелі бойовиків СБ
дд. “Байрака” і “Бистрого”, в с. Грушка Отинійського р-ну
18.05.1946 р. 26 травня 1946 р. ����������������������������������� 543
Солотвинський район (ч. 9).
209. Протокол СБ до справи атентату на членів РВ УНКВС у
Солотвині. 8 лютого 1945 р. ����������������������������������������� 544
210. Протокол СБ до справи арештування в с. Жураки
Солотвинського р-ну 15.07.1945 р. 4 серпня 1945 р. ���� 545
211. Протокол СБ до справи випаду запасної чоти “Холодного”
на райцентр Солотвин. 30 серпня 1945 р. �������������������� 546
212. Протокол СБ до справи наскоку на станицю охорони
копальні в с. Дзвиняч Солотвинського р-ну 1.09.1945 р.
11 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 547
213. Протокол СБ до справи облави на ліс Клива
1.09.-2.09.1945 р. 15 вересня 1945 р. �������������������������� 549
214. Протокол СБ до справи арештування Бойчук Павлини –
“Орелі” в с. Майдан Солотвинського р-ну 17.07.1945 р.
17 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 550
215. Протокол СБ до справи арештування в с. Жураки
Солотвинського р-ну 11.09.1945 р.
18 вересня 1945 р. ������������������������������������������������������ 552
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216. Протокол СБ до справи блокади в с. Манява
Солотвинського р-ну. 10 жовтня 1945 р. ���������������������� 553
217. Протокол СБ до справи облави в сс. Пороги і Гута
Солотвинського р-ну 30.10.1945 р.
Листопад 1945 р. ��������������������������������������������������������� 555
218. Протокол СБ до справи квартирування більшовиків у с.
Майдан Солотвинського р-ну 24.10.-30.10.1945 р.
5 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 557
219. Протокол СБ до справи облави в с. Пороги
Солотвинського р-ну 3.11.1945 р.
6 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 559
Ланчинський район (ч. 10).
220. Протокол СБ до справи наскоку куреня “Іскри”
на станицю Ланчинського РВ УНКВС у с. Волосів.
16 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 561
221. Протокол СБ до справи загибелі дд. “Бурлаки”
та “Бігуна” в с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну.
25 серпня 1945 р. �������������������������������������������������������� 563
222. Протокол СБ до справи загибелі дд. “Сірка” та “Ганді”
в с. Цуцилів Ланчинського р-ну. 12 вересня 1945 р. ����� 564
223. Протокол СБ до справи наскоку на боївку СБ у лісі біля
с-ща Ланчин 1.10.1945 р. 7 жовтня 1945 р. ������������������ 565
224. Протокол СБ до справи загибелі д. “Ярослава” в
с. Майдан Горішний Ланчинського р-ну 19.10.1945 р.
2 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 566
225. Протокол СБ до справи засідки відділу УПА “Б” на
більшовиків у с. Майдан Середний 30.10.1945 р.
12 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 568
226. Протокол СБ до справи засідки боївки СБ на більшовиків
на гостинці між сс. Кубаївка і Майдан Середний
31.10.1945 р. 12 листопада 1945 р. ������������������������������ 569
227. Протокол СБ до справи висадження поїзду на лінії
Саджавка–Товмачик 29.10.1945 р.
13 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 570
228. Протокол СБ до справи квартирування спецвідділу в
с. Волосів 3.11.-9.11.1945 р. 17 листопада 1945 р. ������ 571
229. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на
квартируючий відділ УПА під ком. “Ч”, у Глинківському
та Майданському лісах 16.01.1946 р. 18 січня 1946 р. ���� 573
Надвірнянський район (ч. 11).
230. Протокол СБ до справи загибелі стрільця СБ “Сокола”
в с. Зелена. 25 серпня 1945 р. ������������������������������������� 574
231. Протокол СБ до справи засідки під с. Рафайлова
(Бистриця) Надвірнянського р-ну. 10 вересня 1945 р. ��� 575
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232. Протокол СБ до справи наскоку на станицю “істребків”
у с. Пнів Надвірнянського р-ну 26.09.1945 р.
10 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 576
233. Протокол СБ до справи арештування в с. Стримба
Надвірнянського р-ну 14.10.1945 р.
24 жовтня 1945 р. �������������������������������������������������������� 577
234. Протокол СБ до справи облави в с. Пасічна
Надвірнянського р-ну 1.11.1945 р.
3 листопада 1945 р. ����������������������������������������������������� 578
235. Протокол СБ до справи облави в с. Зелена – прис.
Зелениця та Черник, Надвірнянського р-ну
2.11.-5.11.1945 р. 6 листопада 1945 р. ������������������������ 580
236. Протокол СБ до справи облави на с. Пнів – прис.
Білозорина, Надвірнянського р-ну 3.11.1945 р.
10 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 582
Яремчанський район (ч. 12).
237. Протокол СБ до справи акції на с. Чорні Ослави
Яремчанського р-ну. 6 вересня 1945 р. ������������������������ 584
238. Протокол СБ до справи засідки відділу УПА “Д”
у с. Заріччя Яремчанського р-ну 3.10.1945 р.
8 жовтня 1945 р. ���������������������������������������������������������� 585
239. Протокол СБ до справи загибелі боївкаря “Лютого”
10.11.1945 р. 16 листопада 1945 р. ������������������������������ 586
240. Протокол СБ до справи акції більшовиків на с. Луг
Яремчанського р-ну 11.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 588
241. Протокол СБ до справи облави в с. Чорні Ослави
Яремчанського р-ну 14.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 590
242. Протокол СБ до справи арештування голови сільради
в с. Заріччя Яремчанського р-ну 18.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 591
243. Протокол СБ до справи засідки СКВ “І” в
с. Білі Ослави Яремчанського р-ну 26.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 592
244. Протокол СБ до справи наскоку більшовиків на присілок
Переніс с. Дора Яремчанського р-ну 26.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 593
245. Протокол СБ до справи облави в с. Чорні Ослави
Яремчанського р-ну 29.10.1945 р.
19 листопада 1945 р. ��������������������������������������������������� 595
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ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ
1. Окружний референт СБ Станиславівщини
пор. Юрій Янишин-“Шах”��������������������������������������������������������645
2. Окружний референт СБ Станиславівщини
пор. Юрій Янишин-“Шах” (посмертне фото)�����������������������645
3. Окружний референт СБ Станиславівщини
хор. Степан Гаврилюк-“Жар”��������������������������������������������������645
4. Окружний субреферент СБ Станиславівщини
Василь Бойчук-“Пісня”������������������������������������������������������������645
5. Надрайонний референт СБ Станиславівщини
Василь Борисюк-“Аркас”��������������������������������������������������������646
6. Надрайонний референт СБ Станиславівщини
Василь Сенчак-“Ворон” ����������������������������������������������������������646
7. Надрайонний референт СБ Станиславівщини
пор. Прокіп Духович-“Дар”, “Петро”��������������������������������������646
8. Надрайонний референт СБ Тлумаччини
пор. Петро Кончаківський-“Нижчий” ������������������������������������646
9. Надрайонний референт СБ Тлумаччини
хор. Степан Ярицький-“Крамаренко”������������������������������������647
10. Надрайонний референт СБ Надвірнянщини
хор. Мирослав Сулятицький-“Петро”������������������������������������647
11. Надрайонний референт СБ Надвірнянщини
сотн. Лука Гринішак-“Довбуш” ����������������������������������������������647
12. Технічний працівник надрайонної референтури СБ
Станиславівщини Михайло Гупало-“Бурий”������������������������647
13. Районний референт СБ Лисеччини
Іван Гаргат-“Липкевич”������������������������������������������������������������648
14. Районний референт СБ Лисеччини
Микола Костишин-“Шпіон” ����������������������������������������������������648
15. Районний референт СБ Богородчанщини
Іван Сташко-“Гук”����������������������������������������������������������������������648
16. Районний референт СБ Солотвинщини
Василь Гуменяк-“Сталь”����������������������������������������������������������648
17. Районний референт СБ Солотвинщини
Михайло Янишевський-“Місько”, “Яструб”��������������������������649
18. Районний референт СБ Ланчинеччини
хор. Дмитро Найдич-“Шварно”����������������������������������������������649
19. Районний референт СБ Ланчинеччини
Михайло Бойчук-“Партизан”��������������������������������������������������649
20. Районний референт СБ Надвірнянщини
Дмитро Романюк-“Вовк” ��������������������������������������������������������649
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21. Районний референт СБ Надвірнянщини
Григорій Лукань-“Клим”, “Нечай”������������������������������������������650
22. Районний субреферент СБ Солотвинщини
Микола Букатюк-“Славич”������������������������������������������������������650
23. Районний субреферент СБ Ланчинеччини
Володимир Юркевич-“Славич”����������������������������������������������650
24. Районний субреферент СБ Надвірнянщини
Василь Хоптюк-“Бурлака” ������������������������������������������������������650
25. Комендант окружної боївки СБ Станиславівщини
Дмитро Рогів-“Зуб”������������������������������������������������������������������651
26. Комендант райбоївки (рай. реф.) СБ Яремчанщини
Микола Настасюк-“Ромко”������������������������������������������������������651
27. Комендант райбоївки СБ Яремчанщини
Прокіп Панюк-“Хорт”����������������������������������������������������������������652
28. Заступник коменданта райбоївки СБ Солотвинщини
Степан Монастирецький-“Орел” ������������������������������������������652
29. Надрайонний технічний референт СБ Станиславівщини
Ніна Вівчаренко-“Божена”������������������������������������������������������652
30. Машиністка надрайонної референтури СБ Надвірнянщини
Ганна Попович-“Ружа”��������������������������������������������������������������652
31. Зліва направо: 1) Іван Ящук-“Грубий”, 2) “Лісовик”,
3) “Ярий”, 4) Степан Гаврилюк-“Жар”, 5) “Вітер”,
6) “Непорадний” ����������������������������������������������������������������������653
32. Зліва направо стоять: 1) Пантелеймон Орнат,
2) Олексій Юрчишин-“Хміль”, 3) Іван Рега;
сидять: 4) Іван Скрентович-“Морозенко”,
5) Олекса Ільків-“Карпо”����������������������������������������������������������653
33. Зліва направо: 1) Антон Брикалюк-“Богдан”,
2) Іван Бідочко-“Остап”, 3) Михайло Семочко-“Чорний”,
4) Йосип Сенько-“Крук” ����������������������������������������������������������654
34. Зліва направо: 1) Іван Курилюк-“Гармаш”,
2) Іван Сташко-“Гук”, 3) Іван Ребрик-“Тарас”,
4) Михайло Романюк-“Степан”����������������������������������������������654
35. Зліва направо: 1) Адам Найбеккер-“Верховинець”,
2) Степан Монастирецький-“Орел”, 3) Василь Гуменяк“Рибак”, 4) Василь Хоптюк-“Бурлака”,
5) Михайло Янишевський-“Яструб” ��������������������������������������655
36. Зліва направо: 1) Юрій Струк-“Чорноус”,
2) Прокіп Панюк-“Хорт”, 3) Микола Дудзяний-“Гора” ��������655
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та історію України того періоду
взагалі. Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію УПА за
певний період на більших територіях, як, наприклад, на Волині, в
Галичині, на українських землях під Польщею тощо. Кожна з цих
територій може мати два – три, а то й більше томів. Додаткова
серія книжок буде присвячена загальним темам, або збірникам
спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на якусь
тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від
підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок
Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним
планом чи хронологією подій. Документи передруковуються з
дотриманням джерельної точности, зі збереженням загальної
форми ориґіналу. Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так само відзначаються додані
редакцією слова, пояснення чи заголовки в тексті. Інші підпільні
матеріяли – мемуари, меморандуми, публіцистика тощо – передруковуються без пропусків, проте мовні й правописні виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих випадках. Як
правило, передруки беруться з ориґіналів, але при відсутності
ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук.
В усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний том має довідник осіб та місцевостей і словник
неясних слів, скорочень та маловживаних чи незрозумілих слів.
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LITOPYS UPA –CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY
Litopys UPA is a series of books, produced with the aim of publishing source documents and materials relating to the history of the
UPA, as well as stimulating and publishing works about the activities
of the UPA and, in a more general way, the history of Ukraine of that
period. Each volume or group of volumes of Litopys UPA is devoted
to a specific theme and has a separate title. Some of the volumes
deal with the history of the UPA in a given period of time or in a given region – for example, in Volyn’, in Halychyna, in the regions of
Ukraine held by Poland and so on. Two, three, or even more volumes
may be devoted to general themes, to collections of memories, or
to single books by individual authors dealing with particular questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends
on the pace at which successive volumes are compiled and prepared
for print. The volumes may appear in an order other that indicated
above, based on a territorial and chronological principle. In reprinting documents, we adhere strictly to their sources and preserve the
general form, language and orthography of the originals. Places in
the text where corrections have had to be made, or where the original documents have been damaged or had to be reconstituted, are
designated with square brackets, or, if necessary, provided with explanatory footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts
that have been added by the editors are indicated in a similar manner. Other underground materials – memories, memoranda, works of
publicists and the like – are also reprinted without ornmissions, but
only in exceptional cases are linguistic and orthographic corrections
indicated. Reprints are based on original texts. In cases where the
original text is not available, the reprint is based on the most reliable
copy of reprint. The sources of all materials used are clearly indicated and in the case of reprinted archival material, their present locations are also given. Each volume is provided with an index of names
of persons and places and a glossary listing names that may not be
clear, abbreviations and rarely used or incomprehensible words.
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів, матеріялів і наукових
праць до історії Української Повстанської Армії
Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:
Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга 1: Початки УПА; документи і матеріяли. Містить політичні й організаційні документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі. Третє, виправлене вид., 1989 р., 256 с.
Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга 2. Містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині
й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 с.
Том 3–4. Чорний Ліс: видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА, 1947–1950 роки. Книга 1 і 2.
Містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії відділів УПА Станиславівського ТВ УПА, оповідання, новели й вірші.
Том 3. Книга 1: 1947–1948. Друге, виправлене видання,
1987 р., 272 с.
Том 4. Книга 2: 1948–1950 (продовження). Друге, виправле
не видання, 1989 р., 288 с.
Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга 3: спомини учасників. Містить спогади, рецензії та підпільні матеріяли про дії УПА, повідомлення про договір про ненапад між ГК УПА
й угорською армією. 1983 р., 312 с.
Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942–1945;
книга 1: 1942 – липень 1944. Містить аналізи, меморандуми,
повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для центральних політичних, військових і поліційних установ.
1983 р., 256 с.
Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942–1945;
книга 2: серпень 1944–1945. 1983 р., 272 с.
Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи,
офіційні публікації, матеріяли; книга 1: 1944–1945. Містить
основні документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945), статті та матеріяли з 1944–45 рр., які стосуються цілости визвольного руху.
1980 р., 320 с.
Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга 2:
1946–1948. Містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій УГВР та інші матеріяли. 1982 р., 520 с.
Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга 3:
1949–1952. Містить документи, офіційні повідомлення, публіка-
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ції й матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР,
вип. 4, 6 і 9. 1984 р., 424 с.
Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української революції в боротьбі з московсько-більшовицьким
окупантом за час від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948
року. Підпільне видання містить біографії 725 осіб, які загинули
на території Тернопільської округи та подає нові дані про смерть
100 невідомих повстанців. 1985 р., 248 с.
Том 12. Третя подільська воєнна округа УПА (“Лисоня”).
Містить видані командою ВО описи боїв відділів від 11.1943 до
08.1945 р., збірник підпільних пісень “Повстанський стяг” виданий з нагоди п’ятиріччя УПА в 1947 р. 1989 р., 352 с.
Том 13. Перемищина – Перемиський курінь; книга 1:
Денник відділу “Бурлаки” (В. Щигельського). Містить денник
цього відділу (“Ударники”-4, 94а) від 10.1946 р. До 24.10.1947 р.,
ведений бунчужним “Буркуном”, з епілогом Б. Гука (“Скали”),
списки вояків, господарські документи. 1986 р., 370 с.
Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга 2:
Денники й документи. Містить денники сотенного “Крилача”
(Я. Коцьолка) з 1944 і 1947 років, які продовжив сот. “Бурлака”
(В. Щигельський), денник сотні “Крилача” (ведений бунчужним
“Орестом”) і документи обох сотень. 1987 р., 262 с.
Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу особливого призначення “УПА-Схід”. Автор- киянин –
оповідає про свої переживання від 1941 р. до рейду на Захід в
1945 р. (мобілізація до ЧА, німецький полон, окупований Київ,
участь у підпіллі ОУНм, старшинська школа, мандри по Поділлі й
к-р вд. особливого призначення УПА-Схід). 1987 р., 266 с.
Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945–
1947. Містить передруки підпільних журналів: “Тижневі вісті”,
“Лісовик”, “Інформативні вісті”, “Інформатор” і “Перемога”. Всі
числа журналів супроводяться англомовним резюме. Має статтю про історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні.
1987 р., 608 с.
Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946–
1947. Містить передруки підпільних видань: “Нові Лідіце”, “Виселення єпископа Коциловського”, “Вибори в СРСР”, “Нова голодова катастрофа в Україні”, “Фашистське страшило”, “До братніх
чеського і словацького народів”. 1988 р., 192 с.
Том 18. Карпатська група УПА “Говерля”; книга 1: Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд
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ТВ УПА й звіти к-рів відділів та підвідділів 24 ТВ УПА “Маківка”.
1990 р., 328 с.
Том 19. Карпатська група УПА “Говерля”; книга 2: Спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру. Охоплює нариси і спомини друковані у підпіллі та написані старшинами і вояками УПА після переходу на еміґрацію. 1992 р., 357 с.
Том 20. Покажчик до “Літопису УПА”; книга 1: 1–19 томи.
Містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій, алфавітні списки авторів та надрукованих матеріялів й
інші дані про перших 19 томів “Літопису УПА”. 1994 р., 528 с.
Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941–1943;
Книга 3: червень 1941 – травень 1943. Містить звіти, меморандуми, а також переклади українських документів для центральних політичних і поліційних установ. 1991 р., 271 с.
Том 22. УПА в світлі польських документів; книга 1: Військовий Суд Оперативної Групи “Вісла”. Містить вироки, звіти
та кореспонденцію Військового суду Оперативної групи “Вісла”
за період 06–09.1947 р. 1992 р., 627 с.
Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Поміщено спомини санітарів, медиків, лікарів й інших працівників санітарної служби й підпільні документи й біографії працівників УЧХ. 1992 р., 480 с.
Том 24. Ідея і Чин: орган Проводу ОУН, 1942–1946. Політично-інформативний журнал Проводу ОУН містить інформації про боротьбу УПА, німецьку та російську окупаційну політику,
розвиток політичної думки. 1995 р., 592 с.
Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних
з боротьбою УПА. Містить тексти пісень, їх мелодію і варіанти
(понад 600), а також дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних
у піснях героїв чи події. Охоплює не тільки властиві пісні вояків
УПА, але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах чи уложені народом. 1997 р., 556 с.
Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи,
офіційні публікації, матеріяли. Книга 4: Документи і спогади. Містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі, листування президента УГВР К. Осьмака, переговори з польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу М. і П. Дужих, спогади членів УГВР й інших осіб про утворення та діяльність УГВР.
2001 р., 658 с.
Том 27. Роман Петренко. За Україну, за її волю; спогади.
Автор-волиняк – оповідає про свою діяльність від часу війни у
1939 р. до відходу на захід у 1945 р. Спочатку був членом ОУН
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Сарненської округи (від січня 1942 р. у підпіллі), згодом – шефом
господарського відділу ШВО УПА “Заграва”, від літа 1943 р. –
ГВШ (потім КВШ УПА-Північ) і від літа 1944 р. – старшиною для
особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя.
1997 р., 279 с.
Том 28. Марія Савчин. Тисяча доріг; спомини. Авторка
розповідає про свої юначі роки до приходу на еміграцію у 1954 р.
З 1945 р. була дружиною В. Галаси (заст. пров. ОУН Закерзонського краю і від 1948 р. – пров. ОУН ПЗУЗ) та перебувала разом
з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині, а також – в тюрмі КҐБ
у Києві. 1995 р., 600 с.
Том 29. Іван Гарасимів (“Палій”). 3 юнацьких мрій – у ряди
УПА. Спогади дають картину зі щоденного життя повстанців та їхніх к-рів та про становище населення на цих теренах. Автор розповідає свій бойовий шлях в УПА від осені 1943 до осені 1947 р.
в Карпатах (підстаршинську школу) та на Лемківщині (ройовий в
сотні У-І (94). 1999 р., 336 с.
Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський). Крізь сміх заліза; спогади. Книга містить спогади С. Стебельського – “Хріна”
та О. Конопадського – “Островерха” – “Спомини чотового УПА
Островерха” про їх діяльність в УПА від 1944–1949 рр. на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000 р., 552 с.
Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи вояків УПА ТВ “Розточчя”, 1943–1947. Містить спогади “Сої”, “Спартака”, “Зенона Семеніва” та інших членів відділу
УПА к-ра “Бриля”, оперативні звіти к-ра “Бриля” та “Гамалії” (“Переяслави І” та “Переяслави II”). 2000 р., 324 с.
Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади. Книга 2. Частина книги – це спомини санітарів, медсестер,
медиків, лікарів та інших працівників санітарної служби й УЧХ.
2001 р., 581 с.
Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26-ий “Лемко”: Лемківщина і Перемищина (Документи і матеріяли). Містить дані,
що стосуються історії відділів в 1944–1947 рр., оперативні звіти,
накази інструкції та вказівки, рейди УПА, та документи підстаршинської школи ім. полк. “Коника”. 2001 р., 900 с.
Том 34. Лемківщина і Перемищина – “Холодний Яр”,
“Бескид”, “Верховина”: Політичні звіти. Містить організаційний розподіл підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з
терену за роки 1944–1947 рр. 2001 р., 974 с.
Том 35. Покажчик до “Літопису УПА”; книга 2: томи 21–
34, томи та 1–3 Нової Серії та томи 1–3 серії “Бібліотека”.
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Містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й
інші дані про томи “Літопису УПА”, книги “Повстанські могили”.
2002 р., 870 с.
Том 36. “Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини”. Містить отримані з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і УПА, які загинули на Львівщині. 2002 р., 1058 с.
Том 37. Іван Лико. На грані мрії і дійсності: спогади підпільника. 1945–1955. Спогади І. Лика (“Скали”, “Богдана”) –
“На грані мрії і дійсності” та М. Терефенка (“Медведя”) – “На грані
двох світів” розповідають про пережите ними в підпіллі на Лемківщині та у польських тюрмах. 2002 р., 644 с.
Том 38. Петро Й. Потічний. Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в світлі радянських документів. Містить схеми та описи різних криївок УПА й запілля та перелік з’єднань ЧА та
ВВ НКВД‚ які були залучені до боротьби проти підпілля‚ зібраних
в Архіві ВВ Українського Округу за 1944–1954 рр. 2002 р.‚ 430 с.
Том 39. Тактичний відтинок УПА 28-й “Данилів”: Холмщина і Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить звіти Холмського ТВ, хроніки сотень, звіти зі зустрічей з представниками
польського ВіН, звіт із зустрічі з англійським кореспондентом у
1945–1948 рр. 2003 р., 1058 с.
Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27-й “Бастіон”: Любачівщина, Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли.
Містить звіти команди ТВ, хроніки відділів куреня “Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”, господарські
звіти у 1945–1948 рр. 2004 р., 600 с.
Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Містить документи та матеріяли про К. Осьмака, його життя, наукову діяльність і
смерть. 2004 р., 880 с.
Том 42. Петро Й. Потічний. Літопис УПА – Історія: Документи і матеріали. Містить дані про діяльності видавництва “Літопис УПА” за 30-й період, біографії членів видавничого комітету
й адміністрації, редакторів, авторів, упорядників і фундаторів томів. 2005 р., 658 с.
Томи 43–44. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів
Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946–1948. Містять
протоколи переслухань працівниками СБ ОУН Тернопільської
обл. осіб, підозрілих у співпраці з органами державної безпеки
СРСР.
Том 43. Книга 1: поміщено 85 протоколів допитів, що охоплюють 13 р-нів Тернопільщини, зокрема: Бережанський, Біло-
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божницький, Борщівський, Бучацький, Великобірківський, Великоглибочоцький, Великодедеркальський, Вишнівецький, Заліщицький, Залозецький, Збаразький і Зборівський р-ни. 2006 р.,
1332 с.
Том 44. Книга 2: міститить 108 протоколів переслухань СБ
ОУН з районів: Золотопотіцький, Золотниківський, Козівський,
Козлівський, Коропецький, Кременецький, Ланівецький, Микулинецький, Новосільський, Підволочиський, Підгаєцький, Почаївський, Пробіжнянський, Скала-Подільський, Скалатський,
Теребовлянський, Товстецький, Чортківський, Шумський та з
Рогатинського р-ну Станiславської області. Поміщено Протоколи ТОС-у, Протоколи смерті, списoк функціонерів МВС і МДБ та
список слідчих СБ. 2006 р., 1288 с.
Том 45. Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний Командир УПА. Містить спогади про ген. Р. Шухевича‚
його життя‚ підпільну діяльність і смерть. 2006 р., 572 с.
Томи 46. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946–1948. Книга 3. Продовження тт. 43–44 та містить протоколи переслухань СБ ОУН з 5 р-нів
Тернопільської обл.: Великодедеркальського, Вишнівецького, Збаразького, Золотниківського та Кременецького. 2007 р., 896 с.
Том 47. Підпільна Пошта України. Містить ілюстрації ППУ з
філателістичної збірки с. п. Степана Ґоляша з коротким описом
рисунків марок і блоків, а також вступні статті, що привідкривають
історію її діяльності. 2009 р., 336 с.
Том 48. УПА в світлі словацьких та чеських документів
(1945–1948); книга 1: Рейди УПА в документах військa та
апарату безпеки ЧСР (1945–1946). Містить дані про пропагандивні рейди УПА Північно-Східною Словаччиною та заходи чехословацької армії і органів безпеки, чехословацько-радянськупольську співпрацю проти УПА, становище українського населення на Закерзонні та документи про реакцію чехословацького
суспільства щодо УПА. 2010 р., 864 с.
Том 49. Тернопільщина: “Вісті з Терену” та “Вістки з Тернопільщини”. 1943–1950; книга 1 (1943–1947). Подано підпільні
інформації про діяльність ОУН і УПА та суспільно-політичну ситуацію в Тернопільській обл. і суміжних районах. 2010 р., 832 с.
Том 50. Тернопільщина: “Вістки з Терену” та “Вістки з
Тернопільщини”. 1943–1950; книга 2 (1948–1950). Містить подальші документи підпілля ОУН за 1948–1950 рр. щодо
суспільно-політичної та економічної ситуації в Тернопільщині.
2010 р., 1240 с.
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Том 51. Товариство Колишніх Вояків Української Повстанської Армії в Канаді. Історія в “Обіжниках” (1952–1993). У
книзі на основі інформаційних листів, т. зв. “Обіжників”, які виходили протягом 1952-1993 рр., висвітлено історію однієї з українських комбатанських організацій на еміґрації – Товариства Колишніх Вояків УПА в Канаді. Торонто – Львів, 2015 р., 536 с.
Том 52. Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади.
Історія в документах (1950-2016). Даний документальний
збірник є черговим томом про ветеранські (комбатантські) організації колишніх вояків Української Повстанської Армії (УПА), які
заснували видавництво “Літопис УПА”, а саме – про Об’єднання
колишніх вояків УПА США і Канади (ОКВ УПА США і Канади). Торонто – Львів, 2016 р., 904 с.
Том 53. УПА в світлі словацьких та чеських документів
(1945–1948); Книга 2: Рейд УПА у Західну Європу (1947):
чехословацький шлях. Збірник є тематичним продовженням т.
48 та містить документи щодо дій УПА, в зв’язку з т.зв. Великим
Рейдом УПА до Західної Європи, у 1947 р. на терені тодішньої
Чехословаччини. Зокрема, це інформаційні огляди та ситуаційні звіти чехословацьких чинників про діяльність і рух відділів УПА
територією Словаччини за період від квітня по листопад 1947 р.
та слідчі протоколи на полонених вояків УПА та членів теренової
сітки ОУН. Торонто – Львів, 2016 р.
У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом
української археографії та джерелознавства Національної
Академії Наук України Державним комітетом архівів України
та Центральним державним архівом громадських об’єднань
(ЦДАГО) України появилися такі томи “Літопису УПА”:
1. Видання Головного Командування УПА. Містить такі видання: “До зброї”, № 16, 1943, “Повстанець”, № 1–6, 1944–1945,
“Український перець”, № 1–3, 1943–1945 та “Бойовий правильник піхоти”. Київ-Торонто, 1995 р., 482 с.
2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943–1944. Документи і матеріали. Містить документи Головної Команди УПА-Північ
та документи ВО “Заграва”, “Богун”, “Турів” та “Тютюнник”. КиївТоронто. 1999, 724 с.
3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України 1943–1959. Містить документи ЦК КП(б)У – постанови з’їздів, пленумів політбю-
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ро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються інформативними записками, довідками, стенограми засідань та виступів членів
ЦК КП(б)У. Київ-Торонто. 2001, 652 с.
4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–
МВС‚ МДБ–КДБ (1943–1959). Книга 1: (1943–1945). Містить
радянські документи за 1943–1945 рр. Київ-Торонто. 2002‚ 597 с.
5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–
МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга 2: 1946–1947. Містить
радянські документи за 1946–1947 рр. Київ – Торонто. 2002‚ 574 с.
6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–
МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга 3: 1948. Містить радянські документи за 1948 р. Київ-Торонто‚ 2003‚ 523 с.
7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–
МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959.
Містить радянські документи за 1949–1959 рр. Київ-Торонто‚
2003‚ 716 с.
8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944–1946.
Документи і матеріяли. Містить документи керівництва УПАПівніч і УПА-Південь, КП ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп “Заграва”, “Богун”, “Тютюнник” і з’єднань груп “33” (ПЗК “Москва”), “44” (ПСК
“Одеса”). Київ-Торонто. 2006‚ 1448 с.
9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА.
1944–1945. Містить протоколи допитів радянськими спецслужбами: М. Степаняка, Є. Басюка, М. Гайдука, Я. Білинського, А. Галицької, О. Луцького, Ю. Стельмащука, П. і М. Дужих, В. Павлика,
О. Польового, Ф. Воробця, Д. Вітовського, В. Левковича. Київ-Торонто‚ 2007‚ 912 с.
10. Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907–
1950). Документи і матеріали. Зібрані джерела, які характеризують основні віхи життя і діяльності ген. Романа Шухевича. КиївТоронто‚ 2007‚ 832 с.
11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”, “Турів”, “Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.). Містить 353 документи ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному
Поліссі, які відображають діловодство КП, округ, районів ОУН(б)
(08.1942–09.1943), а також округ, надрайонів, районів, кущів, під-
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районів і станиць запілля УПА (09–12.1943). Київ-Торонто‚ 2007‚
848 с.
12. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріали. Книга 1. Містить дані командування ВО і окремих підрозділів, пресові видання, звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ-Торонто‚ 2008 р.‚ 800 с.
13. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріяли. Книга 2. Містить дані командування ВО і окремих підрозділів, пресові видання, звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ–Торонто‚ 2009 р.‚ 1232 с.
14. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі документи. Увійшли джерела УПА-Північ (266 документів) в яких висвітлюється історія керівництва, військових підрозділів, запілля за
1943–1945 рр. Київ – Торонто‚ 2010 р.‚ 640 с.
15. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА.
1946–1952. Книга 2. Містить документи з переслухань радянськими органами: М. Павловича, І. Павловича-Бабинця, П. Лиховського, В. Харківа, Г. Ґоляша, Ю. Матвіїва, С. Коваля. Київ-Торонто‚ 2011‚ 840 с.
16. Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині
ОУН і УПА. 1944 – 1954 рр. Містить 281 діловий лист керівників УПА та збройного підпілля ОУН (Роман Шухевич, Василь Кук,
Микола Козак, Василь Галаса та ін.), які висвітлюють маловідомі, переважно трагічні події національно-визвольної боротьби на
Волині та Поліссі у 1944–1954 рр. Київ–Торонто‚ 2011‚ 1024 стор.
17. Осип Дяків-“Горновий”. Документи і матеріали. Містить 119 документів (творча спадщина, листування, документи
про освіту і навчання, арешт та ув’язнення радянською владою,
обставини загибелі; зізнання і спогади осіб, які з ним тісно співпрацювали), присвячених життю та діяльності одного з провідних
публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН, заступника Голови ГС УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа“Горнового”. Київ–Торонто‚ 2011‚ 1016 стор.
18. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та Південної України. Містить підпільні документи і матеріали щодо діяльність ОУН і УПА на території центральних, східних і
південних областей України у 1942–1952 рр. Київ-Торонто‚ 2011‚
1160 стор.
19. Підпілля ОУН на Буковині: 1943–1951. Документи
і матеріали. Містить звітно-інформаційні документи структур
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ОУН Буковини, інструкції, пресові видання, деякі матеріали УПА
та СБ, а також документи радянських органів держбезпеки. КиївТоронто‚ 2012‚ 784 стор.
20. Воєнна округа УПА “Лисоня”. Документи і матеріали.
1943–1952. Містить документи і матеріали військового штабу
та окремих підрозділів ВО УПА “Лисоня”, а також звітно-інформаційні документи підпілля ОУН на Тернопільщини. Київ-Торонто‚
2012‚ 848 стор.
21. Ярослав Старух. Документи та матеріали. Містить
творчу спадщину, найважливіші документи, спогади та біографічний нарис, які стосуються життя та діяльності Я. Старуха. КиївТоронто‚ 2012‚ 1008 стор.
22. Станиславівська округа ОУН: документи та матеріали 1945-1951. Збірник включає звітно-інформаційні документи
окружного, надрайонних та районних проводів структури ОУН
Станиславівщини. Київ-Торонто‚ 2013‚ 1380 стор.
23. Золочівська округа ОУН: Документи і матеріали референтури СБ 1944-1951. Книга 1. Збірник містить оригінальні документи референтури СБ Золочівського окружного та підлеглих йому проводів ОУН, які відображають процес роботи цієї
структури підпілля в боротьбі з агентурою радянської влади та її
каральних органів у регіоні. Київ – Торонто‚ 2013‚ 1320 стор.
24. Золочівська округа ОУН: Організаційні документи.
1941-1952. Книга 2. До збірника увійшли оригінальні документи Золочівського окружного та підлеглих йому проводів ОУН, які
відтворюють суспільно-політичне та військове становище даного терену у 1941-1952 роках. Висвітлено протистояння структур
визвольного руху сталінському тоталітарному режиму. Київ – Торонто, 2014, 1400 стор.
25. Коломийська округа ОУН: документи і матеріали
1945–1952. Збірник включає звітно-інформаційні документи
окружного, надрайонних та районних проводів структури ОУН
Коломийщини. Київ – Торонто‚ 2015‚ 1104 стор.
26. Коломийська округа ОУН: документи і матеріали референтури СБ 1945–1950. До збірника увійшли звітно-інформаційні документи і слідчо-процесуальні матеріали окружної,
надрайонних та районних референтур Cлужби безпеки ОУН Коломийщини, які вели боротьбу з аґентурою каральних органів
СРСР. Київ – Торонто‚ 2016‚ 568 стор.
27. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і
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УПА. 1946–1952. Книга 3. Книга є продовженням 9 та 15 томів «Нової серії» «Літопису УПА», основу якої складає 101 документ із архівно-кримінальної справи Головного Командира УПА
1950–1954 рр., генерал-хорунжого УПА Василя Кука – «Леміша»,
а також 27 найбільш змістовних протоколів допитів органами
МДБ родичів, друзів та побратимів генерала, серед яких: свідчення Степана Кука – батька, Уляни Крюченко – дружини, Марії
Кук – дружини брата, Олексія Осадци – охоронця, Василя Охримовича, Василя Галаси, Миколи Денеги та Олексія Демського –
соратників командира. Пропоновані документи зберігаються в
архівах силових структур України. Київ – Торонто‚ 2017, 736 с.
28. Станиславівська округа ОУН: документи і матеріали
референтури СБ 1945-1951. Книга 1 (1945–1946). До даного
збірника увійшли звітно-інформаційні документи та слідчо-про
цесуальні матеріали окружного, надрайонних та районних референтур Служби безпеки ОУН Станиславівщини, які вели боротьбу
з агентурою каральних органів СРСР. Київ – Торонто‚ 2018, 792 с.
СЕРІЯ “ЛІТОПИС УПА” – БІБЛІОТЕКА
1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор-волиняк – оповідає про свою родину та переживання від юнацьких
років (кін. 1930-х до сер. 1950-х рр.). Автор є сином начальника
штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у 1943 р.
пішов в УПА, навчався у старшинській школі “Дружинники”. Після
арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і таборах Радянського
Союзу. Київ, 2000, 128 с.
2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини. Монографію присвячено маловідомому аспекту історії
укр. визвольного руху 1940–1950 рр. Львів, 2001, 208 с.
3. Ярослав Грицай – “Чорнота”, Параскевія Грицай. А
рани не гоїлися: Спомини “Чорноти”. Спогади чотового УПА
про події, які відбувалися у 1943–1945 рр. на Закерзонні, та його
поневіряння по більшовицьких тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку дружиною Параскою Грицай (з дому
Ротко). Львів, 2001, 332 с.
4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля
Львівщини і Любачівщини. Містить спогади В. Левковича (“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сот. М. Тарабана (“Тучі”)‚ вояків УПА І. Філя (“Шеремети”), І. Василевського-Путко (“Вуса”)‚
оргмоба К. Міхалика (“Думи) та зв’язкової К. Когут-Лялюк (“Гріз-
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ної”), згадку про к-ра Перемиської 6 ВО УПА Я. Чорнія (“Кулю),
авторства Ф. Лопадчака. Львів, 2003, 448 с.
5. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини
(без Дрогобиччини). 1944–1947 (за архівними документами). Подано ідентифікаційні дані про осіб, які були пов’язані з вивольним рухом та джерела цих даних з ДАЛО за 1944–1947 рр.
(плани заходів, стенограми нарад, протоколи засідань та допитів, прокурорські аналізи, аґентурні справи). Львів, 2003, 416 с.
6. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини. 1939–1950 (за архівними документами). Зібрано інформацію про осіб та події, пов’язані з визвольною боротьбою на
території Дрогобицької обл. у 1939–50-х рр. на основі документів
ДАЛО та інших архівів, а також тематичних видань, публікацій і
машинописів. Львів, 2005, 1312 с.
7. Володимир Ковальчук. Діяльність ОУН(б) та запілля
УПА на Волині та південному Поліссі (1941–1944 рр.). Досліджено інформативний потенціал джерел з історії діяльності підпілля, формування первісної джерельної бази, особливості фондоутворення, діловодство, класифікацію джерел та особливості
діяльності референтур ОУН(б) і запілля УПА. Львів, 2006, 512 с.
8. Онишко Леся. “Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати”. Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі. На основі документів, спогадів учасників подій
досліджено етапи становлення світогляду К. Зарицької, її участь
в формуванні УЧХ; діяльність в референтурі пропаґанди ОУН та
налагодження зв’язків ГК УПА Р. Шухевича; показано її життєвий
шлях в тюрмах і таборах СССР, а потім на волі. Львів, 2007, 928 с.
9. Коханська Галина. З Україною у серці. Спомини. Авторка детально розповідає про тогочасну дійсність, яку їй довелося пережити, про свій вступ в ряди ОУН, проходження вишколів, діяльність в Колківській республіці УПА у відділі розвідки,
ув’язнення в комуністичних таборах. Львів, 2008, 400 с.
10. Олександр Іщук, Ігор Марчук, проф. Дарія Даревич
“Життя і творчість Ніла Хасевича”. Книга розкриває життєвий
та творчий шлях видатного художника-графіка, члена УГВР з
1949 р., ілюстратора багатьох видань ОУН і УПА – Ніла Хасевича
(“Бей”, “Зот”, “Рибак”) та доповнена повноколірним каталогом
праць мистця. Львів, 2011, 432 стор.
11. Олександр Іщук. “Молодіжні організації ОУН (1939–
1955 рр.)”. В монографії на основі комплексного аналізу наукової
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літератури, опублікованих історичних джерел та архівних матеріалів
досліджено участь української молоді у боротьбі за державну
незалежність у 1939–1955 рр. Торонто – Львів, 2011, 896 стор.
12. Олександр Пагіря. “Між війною та миром: Відносини
між ОУН і УПА та збройними силами Угорщини (1939–
1945)”. Книга розповідає про військово-політичні відносини між
українським підпіллям та УПА й угорською армією у роки Другої
світової війни. Торонто – Львів, 2014, 584 стор.
13. Ярослав Антонюк. Український визвольний рух у
постатях керівників. Волинська та Брестська області (1930–
1955). У книзі зібрано 3141 біографічних довідок про керівників
українського визвольного руху Волинської та Брестської
областей. Хронологічно вони охоплюють 1930–1955 рр., тобто
період збройної боротьби ОУН на цих теренах. Торонто – Львів,
2014, 1072 стор.
14. Юрій Щур. ОУН на території Запорізької області.
1940–1945. Документи і матеріали. У книзі подано комплекс
не дослідження діяльності Організації Українських Націоналістів
на території Запорізької області у 1940–1945 роках. Торонто –
Львів, 2018, 648 стор.
Готуються до друку:
– Книга, присвячена фотографіям і фотографам в УПА і
збройному підпіллі ОУН.
СЕРІЯ “ПОДІЇ І ЛЮДИ”
1. Посівнич Микола. Нескорений командир. У книзі описано життєвий шлях ГК УПА Р. Шухевича. Торонто-Львів, Вид. 2-е,
доп. 2008, 80 с.
2. Осьмак Наталка. Кирило Осьмак – нескорений Президент УГВР. Дослідження розкриває невідомі сторінки життя і
діяльності Президента УГВР К. Осьмака. – Торонто-Львів, 2008,
128 с.
3. Посівнич Микола. Степан Бандера – життя присвячене
свободі. У книзі описано життєвий шлях Провідника ОУН та ЗЧ
ОУН С. Бандери в 1920–1959 рр. Торонто-Львів, 2008, 112 с.
4/I. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Біографічні спомини
англійською мовою охоплюють період від народження до часу,
коли автор, як юнак-вояк УПА, прибув зі своїм відділом до Західної Німеччини наприкінці 1947 р. Торонто – Львів, 2008, 124 с.
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4/II. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Частина 2. Спомини
описують життя автора в США (1950–1964), службу в американській морській піхоті під час Корейської війни, здобуття університетської освіти у Філадельфії і Нью-Йорку та завершуються переїздом до Канади. Торонто-Львів, 2010, 112 с.
4/IІI. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Частина 3. Спомини
описують життя автора в Канаді (1964–2012), його працю в
МакМастерському університеті, різні академічні заходи і подорожі
та його родину. Торонто –Львів, 2012, 160 стор.
5. “Грім” – полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і
матеріали / Упорядник Р. Грицьків. Крізь призму спогадів учасників подій та інших матеріалів зображено життя і діяльність видатного
повстанського командира, а також висвітлено визвольну боротьбу
1930-х – 1950-х років у Карпатах. Торонто – Львів, 2008, 128 с.
6. Михайло Романюк. Петро Федун – “Полтава” – провідний ідеолог ОУН та УПА. Висвітлено життя та діяльність одного
з керівників визвольного руху, процес формування світоглядних
позицій, патріотичних переконань та його творчої спадщини.
Торонто-Львів, 2009, 128 с.
7. Українська Головна Визвольна Рада / Упорядники
П. Й. Потічний, М. Посівнич. Поміщено статті Р. Шухевича,
М. Дужого і А. Камінського, спогади Л. Шанковського, Д. Ребет у
яких висвітлено боротьбу і роль УГВР в тогочасних суспільно-політичних процесах. Торонто-Львів, 2009, 136 с.
8. Володимир Іванченко. Квітка у червоному пеклі: життєвий шлях Людмили Фої. Книга присвячена життю Л. Фої –
“М. Перелесник” (1923–1950), організатора підпілля ОУН у м. Києві під час Другої світової війни та авторки літературних творів.
Будучи ключовою фігурою у протистоянні НКВС з СБ ОУН, зірвала операцію зі знищення керівників визвольного руху. Торонто –
Львів, 2009, 128 с.
9. Олександр Іщук. Життя та доля Михайла Дяченка –
“Марка Боєслава”. Книга присвячена життю та долі – письменника, підпільника й одного з керівників Карпатського КП ОУН, автора поетичних творів та оповідань. Торонто – Львів, 2010, 140 с.
10. Олександр Іщук, Володимир Іванченко. Життєвий
шлях Галини Голояд – “Марти Гай”. Висвітлено життя та долю
однієї з діячок визвольного руху Г. Голояд, подано твори письменниці. Торонто – Львів, 2010, 128 с.
11. Володимир Мороз. Портрет Осипа Дяківа-“Горно
вого”. Книга присвячена життю та діяльності відомого публіцис-
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та, члена Проводу ОУН та заступника Голови ГС УГВР, підполк.пвх. УПА. Торонто – Львів, 2010, 128 с.
12. Володимир Мороз. Зиновій Тершаковець-“Федір”.
Крайовий провідник ОУН Львівщини З. Тершаковець увійшов в історію визвольного руху як засновник та редактор підпільного видання “Літопис УПА”. Торонто – Львів, 2011, 128 с.
13. Микола Андрощук-“Вороний”. Записки повстанця /
Ред. І. Марчук. Книга спогадів (весна 1943 – весна 1944 р.) подає картину дій повстанців на південній Волині (бої з німецькими підрозділами, військами НКВС, зокрема, на Гурбах, Північний
рейд). Торонто – Львів, 2011, 128 с.
14. Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. Ярослав Богдан“Всеволод Рамзенко”. Подано життєвий шлях та творчу діяльність письменника-підпільника і чільного діяча ОУН Я. Богдана (1915–1953), проаналізовано тематику основних його праць.
Торонто-Львів, 2011, 128 с.
15. Дмитро Проданик. Шлях боротьби Василя Сенчака“Ворона”. Висвітлено життєвий та бойовий шлях В. Сенчака“Ворона” на посадах районного референта СБ Солотвинщини та
надрайонного референта СБ Станиславівщини, а також досліджено “чорну” зраду на Станиславівщині 1951 р. Торонто – Львів,
2011, 128 с.
16. Олександр Іщук, Ігор Марчук. Брати Бусли. Життя
за Україну. Книга про відомих діячів ОУН на Волині Олександра та Якова (референт пропаганди Проводу ОУН) Буслів подає інформацію про їхній нелегкий життєвий шлях. ТоронтоЛьвів, 2011, 128 с.
17. Світло душі родини Левицьких / Упорядник Марія
Прокопець. У книзі розповідається про долю родини о. Юрія Левицького та Анастасії з Зубрицьких, з 8-ми дітей якої п’ятеро загинуло у боротьбі за волю України. Торонто-Львів, 2011, 128 стор.
18. Ігор Марчук. Ростислав Волошин. У книзі розповідається про життєвий шлях Р. Волошина, одного з перших організаторів ОУН на Волині, згодом керівника Рівненської ОЕ ОУН, члена
БП ОУН та головуючого на ІІІ НВЗ ОУН і І УЗ УГВР. Торонто-Львів,
2012, 128 стор.
19. Дмитро Проданик. Микола Кричун “Черемшина”. У
книзі на основі архівних документів подано життєвий та бойовий
шлях Миколи Кричуна-“Черемшини”, “Олексія” на посадах повітового та надрайонного провідника ОУН Вижниччини. ТоронтоЛьвів, 2012, 128 стор.
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20. Наталія Ніколаєва. Підпільні друкарні ОУН та їх ліквідація каральними органами СРСР в 1944–1954 рр. В книзі на
основі таємних документів ЦК КП(б)У, радянських каральних органів, матеріалів підпілля ОУН та сучасних наукових праць досліджується діяльність підпільних друкарень ОУН в 1944–1954 рр. та
процес їх ліквідації органами НКВС-НКДБ-МДБ-МВС-КДБ СРСР.
Торонто – Львів. 2012, 132 стор.
21. Василь Ільницький. Провід ОУН Карпатсьkого Краю.
Книга присвячена структурі та кадрам Карпатського краю ОУН.
На основі різних архівних документів і матеріалів розкриваються
структурні трансформації та питання кількісного заповнення керівних органів краю. Торонто-Львів, 2012, 128 стор.
22. Богдан Зек. Олег Штуль у боротьбі за Україну.
Представлена книга розповідає про політика, журналіста,
громадського діяча Олега Штуля. Торонто-Львів, 2013, 112 стор.
23. Наталія Ніколаєва. Уляна Крюченко – “Оксана”. Книга
описує життя та долю Уляни Никифорівни Крюченко (1920–1972),
підпільниці ОУН, дружини керівника Проводу ОУН та Головного
командира УПА в 1950–1954 рр. Василя Степановича Кука (1913–
2007). Торонто-Львів, 2013, 128 стор.
24. Сергій Волянюк. Омелян Польовий – “Остап”. Дана
розвідка присвячена життю та діяльності поручника УПА Омеляна
Польового, який увійшов в історію українського національновизвольного руху як однин з визначних командирів повстанської
армії на Тернопільщині. Торонто-Львів, 2013, 128 стор.
25. Василь Мустеца. Василь Кантемір-“Остап”. У книзі
на основі архівних документів подано життєвий та бойовий шлях
Василя Кантеміра-“Остапа”, “Деркача”, “Дениса” – від рядового
повстанця до провідника Кіцманського районного проводу ОУН.
Торонто-Львів, 2013, 128 стор.
26. Микола Посівнич, Василь Брелюс. Нарис життя Дарії
Ребет – “Орлян”. Дослідження присвячене життю та діяльності
чільної діячки ОУН Дарії Цісик-Ребет (1913–1992). У книзі автори
висвітлили її життєвий шлях, дослідили діяльність в ОУН, розкрили
її бачення проблем Організації та з’ясувати внесок, який вона
зробила у розвиток націоналістичного руху, а водночас з тим
висвітлили маловідомі факти в історії визвольного руху. ТоронтоЛьвів, 2013, 112 стор.
27. Ярослав Коретчук, Петро Ганцюк. Командири відділів
ТВ 22 УПА “Чорний Ліс”. Книга присячена командному складу
Тактичного Відтинка 22 “Чорний Ліс” Воєнної Округи IV “Говерля”.
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На основі різних архівних документів і матеріалів подано біографії
командирів сотень і куренів ТВ 22, організаційні і структурні схеми,
карти та ілюстративний матеріал. Торонто-Львів, 2013, 112 стор.
28. Петро Й. Потічний. Пропагандивний рейд УПА в Західну Європу. Публікація присвячена пропагандивному рейдові
УПА у Західну Європу в 1947–1948 рр. яка розкриває досі невідому інформацію про вояків УПА та членів підпілля що брали участь
в цьому поході. В книзі подана ідентифікація повстанців, їх місце
походження, суспільний стан, освіта загальна та військова, функції в підпіллі, терен дії, відділ, військовий ступень, чисельність загиблих і полонених в Чехословаччині та інтерновані в американській окупаційній зоні Німеччини. Торонто-Львів, 2013, 160 стор.
29. Українські повстанці в документах радянських
молдавських партизанських з’єднань / Упорядник Володимир
Ковальчук. У книзі вміщено 76 документів двох молдавських
радянських партизанських з’єднань – Першого та Другого – про
бої, сутички та контакти з українськими повстанцями на порубіжжі
Рівненщини/Тернопільщини/Хмельниччини наприкінці 1943 – на
початку 1944 років. Джерела, більшість з яких друкуються вперше,
походять із Архіву суспільно-політичних організацій Республіки
Молдова, Центрального державного архіву громадських об’єднань
України. Торонто–Львів, 2014, 136 с.
30. Петро Кекіш. Спогади радиста УПА / Упорядник
Сергій Волянюк. У даній книжці пропонуються спогади учасника
збройної боротьби українського підпілля – радиста Петра
Кекіша, які охоплюють один із найактивніших періодів з історії
повстанської армії (1944–1945 рр.). У них висвітлюється період
перебування автора на радіокурсах, діяльність у складі куреня,
а згодом у загоні УПА “Остапа” та групі радіозв’язку “Миколи”.
Спогад П. Кекіша є одним із найбільших інформативних джерел
про використання технічного зв’язку (радіо) в лавах повстанської
армії. У них автор доволі критично аналізує події з пережитого
та детально розповідає про ці епізоди повстанської боротьби.
Торонто–Львів, 2015, 128 с.
31. Ігор Марчук. Ярослав Переходько. Курінний УПА
Степан Трофимчук-“Недоля”. Kнига містить біографічний
нарис уродженця містечка Тучин Рівненської області Степана
Трофимчука. Під псевдом “Недоля” він був активним учасником
українського національно-визвольного руху 30–40 рр. ХХ століття,
пройшов ґрунтовний військовий вишкіл у леґіоні “Роланд”,
створював повстанські відділи на Волині та Поліссі. За активну
участь у розбудові Української Повстанської Армії С. Трофимчук-
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“Недоля” був привселюдно страчений НКВС у Рівному на початку
1945 року. Торонто–Львів, 2015, 120 с.
32. Юрій Щур. Життя і боротьба Іларіона КурилаКримчака. Дослідження присвячене життю та діяльності Іларіона
Курила-Кримчака – краєзнавця, публіциста, підпільника й одного
з керівників Мелітопольського окружного проводу ОУН. На основі
невідомих раніше документів висвітлено його внесок у визвольну
боротьбу на території Запорізької області. Торонто–Львів, 2016,
128 с.
33. Володимир Чорна-“Маєвий”. Спогади повстанця з
Любачівщини. Автор розповідає про своє перебування в СКВ,
а відтак у вд. “Месники-1” і “Месники-3”, які діяли на теренах
Любачівщини. Торонто–Львів, 2016, 128 с.
34. ОУН на СУЗ в 1943–1945 рр. / Упорядник Сергій
Волянюк. У книжці опубліковано працю невідомого автора, яка
була підготовлена в підпіллі у 1946 р. Вона є цінним джерелом
для вивчення діяльності ОУН і УПА. Торонто–Львів, 2017, 128 с.
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“ЛІТОПИС УПА” В МЕРЕЖІ INTERNET
Заходами Адміністрації видавництва “Літопис УПА” детальну
інформацію українською та англійською мовами про видання та
споріднені матеріали можна знайти в мережі Іnternet за адресою:
httр://www.litopysupa.com
Ця інформація складається з чотирьох груп.
1. Вступ до серій (Introduction to the Series), який дає загальні
інформації про “Літопис УПА” та цілі видавництва.
2. Інформації про замовлення (Оrdering information), які дають
короткі інформації про кожний том серій та як їх замовляти.
3. Книги “Літопис УПА” (Litopys UPA volumes), де про кожний
том подано не тільки повну бібліографічну інформацію (титульна
сторінка, дата і місце публікації, число ІSBN, ціна та редактор книги),
але також повний текст вступної статті та резюме матеріaлів тому. Текст
ілюстрований знимками, які знаходяться в книзі.
4. Споріднені матеріяли (Related Materials). У цій групі подані
публікації інших видавництв, що відносяться до теми УПА та Збройного
підпілля в Україні.

Аналогічну інформацію англійською мовою
можна знайти також на web сторінці за адресою:
httр://www.іnfoukes.com/commercial/litopysupa/index.html

Про подальші інформації можна звертатися на адресу
адміністрації в Україні:
lviv@litopysupa.com

Будемо вдячні за відгуки читачів на наше видання.
Пишіть на подану адресу або також на
www.litopysupa.com

ОБ’ЄДНАННЯ КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА В США Й КАНАДІ
та
ТОВАРИСТВА КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА
ім. ГЕН. ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ В США Й КАНАДІ
ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ “ЛІТОПИСУ УПА”
М. Бохно, І. Гомзяк, Параска Грицай, О. Дольницький, О. Жигар,
Б. Ковалик, Христина Котляр, М. Кошик, Р. Кулик, Катерина Лялюк,
П. Мицак, Емілія Нагірна-Зінько, А. Потічний, П. Потічний,
М. Рошецький, Н. Солтис, С. Шпак, Є. Штендера

Ліквідаційна комісія:
Голова – Осип Жигар
Члени – Богдан Ковалик, Михайло Бохно,
Микола Кошик (за дорученням – Роман Кулик)

Адреса:
LITOPYS U.P.A.
P.O Box 97, Station "C"
Тоronto, Ontario, M6J 3M7 Canada
Адміністрація в Україні:
Ігор Гомзяк, Богдан Столяр

Благодійний Громадський Фонд “Літопис УПА”
ім. Володимира Макара
Микола Посівнич
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вул. В. Винниченка, 2/1, Львів 79008 Україна
тел.(38-032) 275-6879; e-пошта: lviv@litopysupa.com
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